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Abstract 
Sport clubs performing a type of organized leisure activity that state and local government 
support in the form of grants and sportarenas. Sport is one of the biggest activity on the leisure 
arena, but for various reasons may or may not all young people participate. Parts of the young 
people have been in contact with it, but are leaving, while some others never been entered. The 
aim of this study was to increase knowledge about the external and internal factors affecting 
adolescents to participation or non-participation in sport association. The study is based on 
theories of identity, background and motivation, and previous research around these areas, but 
also about the importance of place, sports in society and the reasons for not participating. The 
study was targetet on youth in grades 6-9 from a secondary school in central nothern Sweden, 
and the data was collected thourgh twelve interviews, sex girls and four boys. The youth was 
strategically selected using a sample survey. The young people had either left the sport 
association or never before participated. The result shows that the interviewees come from 
similar circumstances; lower socio-economic, multicultural background and residents in 
apartment areas. They described themselves with similar words and prefer to hang out with his 
friends at leisures. They believe that sport was fun, but they value to exercise on their own and 
wanted to choose how they spend there spare time rather than beeing a member in a sport club. 
Young people enjoy their leisure time and choose to spend it apart from the sport club.  

Nyckelord: Fritidsaktiviteter, Habiutus, Idrott, Motivation, Självbestämmande teorin, 
Ungdomar 

Keywords: Leisure activity, Habitus, Sport, Motivation, Self determination theory, 
Adolescence 
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1. Inledning 
I det svenska samhället har idrotten en framträdande roll. Idrotten berör människor och finns 
närvarande i vardagen oavsett om man är intresserade eller inte. Uppfattningen individen har 
om fysisk aktivitet och idrott är formad utifrån dennes uppväxtmiljö, skolerfarenhet och 
aktuella livsvillkor, samt inte minst av individens behov av att visa omgivningen vem man är. 
Den föreningsdrivna idrotten är en organiserad form av fysisk aktivitet. Den är kulturellt och 
socialt skapad och äger rum på specifika arenor och platser. Staten och samhälleliga organ ger 
stöd och bidrar till föreningsidrottens existens och utveckling. Dessutom satsar kommunerna 
ekonomiskt på lokaler och arenor, vilket till viss del markerar föreningsidrottens betydelse i 
samhället (Engström, 2002). Idrottsföreningar är framgångsrika i att rekrytera medlemmar, 
framförallt barn i åldrarna 7-12. Nästan 80 procent av alla barn och ungdomar kommer någon 
gång i kontakt med föreningsidrott (Thedin Jakobsson, 2013). Deltagande och medlemskap i en 
idrottsförening har ofta ett samband med kön, etnicitet, boendeort, social bakgrund, 
familjeförhållande och utbildning (Blomdahl & Elofsson, 2006; Engström, 1999; Larsson, 2005, 
2008; Nilsson, 1998). Antalet registrerade barn och ungdomar har ökat inom föreningsidrotten, 
men det är en siffra som kan anses tvivelaktig. Det finns en grupp bland barn och ungdomar 
som är väldigt aktiva och är medlemmar i flera föreningar och sen finns en annan grupp istället 
är helt inaktiva (Fahlén, 2007). 

Av olika anledningar får eller tar inte alla barn och ungdomar plats i den organiserade idrotten, 
de som inte inkluderas i föreningsidrotten har dessutom små möjligheter att utöva fysisk 
aktivitet på egen hand. Det är endast ett fåtal som börjar med idrott efter att de fyllt tolv år 
(Thedin Jakobsson, 2013). Enligt Redelius (2002) kan möjligheterna till att utöva fysik aktivitet 
bero på platsen och tillgängligheten på anläggningar. Till exempel om det saknas en konstfrusen 
bandybana går det inte att bedriva bandy om vädret är milt. Kommuners roll blir central med 
tanke på att deras olika satsningar på anläggningar får konsekvenser för vilken idrott som finns 
tillgänglig för barn och unga. Det finns sällan plats för alla och föreningarna tvingas att 
prioritera och konsekvenserna blir att de “sämre” utövarna inom idrotten, oftast blir drabbade 
och slås ut. Att öka tillgängligheten till idrott och fysisk aktivitet kan enligt Fahlén (2007) ses 
som en av idrottsrörelsens stora utmaningar. Förutom tillgängligheten på utrymme för att utöva 
fysisk aktivitet, kan icke deltagandet även bero på en negativ inställning, låg självuppfattning, 
negativa erfarenheter från skolidrotten, en tävlingsinriktad miljö och avsaknaden till 
möjligheterna att kunna påverka aktiviteten (Allender, Cowburn & Foster, 2006; Redelius, 
2004). Många barn har någon gång tagit plats i föreningsidrotten men antalet minskar i tonåren 
och många ungdomar väljer att sluta (Thedin Jakobsson, 2013). Anledningar till att ungdomar 
väljer att sluta och lämnar föreningsidrotten kan bero på en ökad konkurrens från andra 
fritidsaktiviteter och tidig selektering (Norberg, 2013). Det har också visat sig att idrotten blir 
alltmer kostsam och att kostnaden stiger med ökad ålder vilket leder till att alla ungdomar helt 
enkelt inte har råd att idrotta i en förening (Pihlblad, 2015). Många ungdomar idrottar på grund 
av gemenskapen tillsammans med kompisarna och slutar på grund av att kompisarna gör det 
(Thedin Jakobsson et.al, 2012). 

Trots att vissa barn och ungdomar lämnar föreningsidrotten eller inte deltar, finns det andra 
verksamheter som fyller deras fritid. Den organiserade idrotten är således inte den enda 
verksamheten på fritidsarenan. Enligt Larsson (2008) konkurrerar föreningsidrotten om 
ungdomarna med både de organiserade samt de kommersiella aktörerna såsom 
ungdomsgårdar, musikskolor, populärmusik och mode. Intresse och val handlar om tycke och 
smak (Larsson, 2008) och enligt Ungdomsstyrelsen (2003) menar ungefär 90 procent att det är 
viktigt att ha roligt på fritiden. Ungefär 80 procent anser att det är viktigt att få lära sig nya 
saker och 66 procent tycker det är viktigt att de får uttrycka sin personlighet på fritiden. Kring 
43 procent tycker att det är viktigt att ha nytta av det man gör på fritiden i framtiden 
(Ungdomsstyrelsen, 2003). Det gör det därför viktigt att se idrotten som en del av det totala 
utbudet som existerar på fritidsarenan (Larsson, 2008). I och med det breda utbudet av 
aktiviteter skapas en chans för ungdomarna att ta individuella val. Ungdomarna påverkas i 
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deras val av sin inställning och attityd till möjliga aktiviteter, men även av bakomliggande 
ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningar (Nilsson, 1998). 

Riksidrottsförbundet lyfter i sitt idéprogram Idrotten vill (2009) en värdegrund om att så 
många som möjligt ska ha möjlighet att delta i den föreningsdrivna idrotten, oberoende 
nationalitet, etnicitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska och psykiska 
förutsättningar. Trots denna värdegrund lyfter flera tidigare forskningar som presenterats ovan, 
att många barn och unga begränsas att delta eller lämnar föreningsidrotten (Allender, Cowburn 
& Foster, 2006; Fahlén, 2007; Norberg, 2013; Philblad, 2015; Redelius, 2004; Thedin 
Jakobsson, 2013; Thedin Jakobsson et.al, 2012). Enligt Engström (2002) är valet att ägna sig åt 
idrott eller avstå inget slumpmässigt val. Genom teorier och tidigare forskning söker denna 
studie avgörande faktorer som påverkar ungdomar deltagande eller icke deltagande i den 
svenska föreningsidrotten. Med hjälp av att förstå ungdomars livssituation och finna faktorer 
som påverkar deltagandet, är förhoppningen med denna studie att skapa kunskap som kan 
bidra till en öppnare och mer tillgänglig föreningsidrott. 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring vilka faktorer som påverkar ungdomars 
deltagande eller icke deltagande i en idrottsförening samt att försöka förstå och beskriva hur 
dessa ungdomar upplever fysisk aktivitet, föreningsidrott och fritiden i övrigt. Ambitionen är att 
denna kunskap ska bidra till att göra föreningsidrotten mer tillgänglig för alla. 

• Hur ser ungdomarnas livssituation ut vad gäller familj, kompisar, intressen och 
omgivning? 

• Vilka uppfattningar har ungdomar om deltagande samt icke deltagande i 
föreningidrott?   

3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning 
Nedan följer de teoretiska begrepp som används i studien samt tidigare forskning kring 
ungdomens livssituation och uppfattningar kring deltagande och icke-deltagande.  

Teorierna och forskningen har valts ut med grund i de teman som växt fram utifrån studiens 
frågeställningar.  

3. 1 Ungdomens livssituation 

Denna del har sin grund i den första frågeställningen; Hur ser barnets livssituation ut vad gäller 
familj, kompisar, intressen och omgivning? Under detta avsnitt behandlas teorier och tidigare 
forskning som berör hur ungdomens livssituation ser ut i förhållande till dennes identitet, dess 
bakgrund och omgivandemiljö.  

Under avsnittet om ungdomens identitet presenteras teorier och forskning kring skapandet av 
identiteter och samhällets påverkan på identiteten. I delen om ryggsäcken redogörs forskning 
samt teorier kring socioekonomiska förhållanden, habitus och individens livssituation. Platsen 
beskriver tidigare forskning om sambandet mellan fysisk aktivitet och den omgivande miljön. 

3.1.1 Ungdomens identitet- Teorier 

Teorin Disengagement process och begreppen investeringsvärde och egenvärde är de teorier 
som används för att beskriva ungdomens identitet. Disengagement process fungerar som 
verktyg för att studera ungdomarnas roll i den sociala kontext de befinner sig i, samt hur de kan 
förflytta sig från en roll till en annan. Investeringsvärde och egenvärde är två begrepp som 
används för att få förståelse om varför ungdomarna ägnar sig åt olika aktiviteter och vilket värde 
de söker i olika fritidsintressen. 
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- Disengagement process 

Ebaugh, (1988) använder sig av teorin om urkopplingsprocessen eller disengagement process 
för att försöka förstå individens roll och hur denna roll kan förändras. Ebaugh (1988) har 
studerat hur det fungerar när individer lämnar en roll de haft, exempelvis kvinnor som lämnar 
sin roll som nunna eller människor som avslutar sina äktenskap. Teorin handlar om individers 
förmåga att frigöra sig från en roll de har och de förväntningar som förknippas med rollen. 
Teorin handlar ett antal faser som individen genomgår vid förändring av en identitetsroll. Det 
går således att använda teorin för att förstå sig på en individs väg från exempelvis “icke-
föreningsaktiv” till “föreningsaktiv”. Den första fasen i Ebaughs teori (1988) handlar om tvekan 
som uppstår när tvivel och ifrågasättande kring den innehavande rollen uppstår. Det kan röra 
sig om en händelse som skapar tvekan kring en roll och individen kan påverkas av sin nära 
omgivning när det kommer till att lämna en roll. Valet att lämna görs baserat på personliga val, 
som influeras av personer som finns i omgivningen. Andra fasen är de alternativa rollerna 
individen har att välja på och det är i denna fas individen väger för och nackdelar mot att stanna 
i den befintliga rollen eller att gå vidare till en annan roll. Individens alternativ kan begränsas 
till de intressen, färdigheter och erfarenheter som denne upplever från sin tidigare roll. I denna 
fas är ett positivt stöd från omgivningen viktigt och kan bidra till en effektivare förändring från 
en roll till en annan. Ett absolut beslut att lämna en roll kommer i den tredje fasen och det sker 
ofta i samband med en faktiskt eller symbolisk händelse. Individen blir medveten om att den 
tidigare rollen inte längre är nog tillfredsställande, tvekan växer och intresset för den alternativa 
rollen ökar vilket gör att individen kan ta ett beslut. Sista fasen berör tiden efter att beslutet är 
taget och anpassningen till ett liv utan den gamla rollen och skapandet av en ny roll påbörjas. 
Det är i denna fas som “ex-rollen” skapas och omgivningens reaktioner är viktiga för hur fasen 
kommer upplevas av individen. I denna fas kan också individens nära relationer förändras.   

- Investeringsvärde och egenvärde 

Engström (1999) använder sig i boken, Idrott som social markör, av två begrepp när han 
förklarar individens vilja till att utföra fysisk aktivitet, investeringsvärde och egenvärde. 
Investeringsvärde handlar om att individen genom fysisk aktivitet och genom medvetenhet 
försöker nå något som ligger utanför aktiviteten i sig. Målet är det primära och kan exempelvis 
vara en bättre hälsa, ett finare yttre eller bättre fysisk förmåga. Träningen är på så vis det 
sekundära och något som kan uppfattas tråkigt eller som ett nödvändigt ont för att uppnå målet. 
Investeringsvärdet framhålls ofta som den viktigaste i sociala sammanhang och i många 
debatter är det just effekterna av träning som lyfts fram för att motverka ineffektivitet. Det 
handlar om att utöva fysisk aktivitet med ett givet syfte. Egenvärde syftar till aktivitetens värde i 
sig. Det är på så vis inte bra för något annat ändamål än just för aktiviteten i sig själv. Upplevs 
ett värde under själva utförandet kan detta ses som egenvärde, exempelvis om glädje upplevs 
när en individ sparkar på en boll. Detta kan ses som tillräcklig anledning till fysisk aktivitet. Här 
utförs en aktivitet utan specifika syften och mål, inga fast regelverk och utan tankar på 
framtiden, här skapas aktiviteten för stunden och fokus ligger på nuet. Individen uppskattar 
rörelsen eller upplevelsen utan att tänka på utfallet eller ändamålet. 

3.1.2 Ungdomens identitet - Tidigare Forskning  

Bäckström (2002) har gjort en litteraturstudie med utgångspunkt i tidigare forskning om 
ungdomar, kultur och idrott. Syftet är att belysa relationen mellan idrott och ungdomskultur. 
Enligt Bäckström hör identiteten ihop med vem man är, vem man tror sig vara eller vem man 
vill vara. Den har dessutom koppling till hur andra individer uppfattar och ser en. Förutom 
kropp och kön, som också har en betydelse, så är identiteten även en del av uppväxten och de 
sociala förutsättningarna som funnits tillgängliga. Identitet knyts samman med tillhörighet eller 
icke tillhörighet i förhållande till en eller flera kategorier eller grupper. Individen kan inte bara 
ses som en enskild varelse, utan även en del av en kollektividentitet, exempelvis inom ett 
fotbollslag, en idrottsförening eller en religion. Att idrotta menar Bäckström (2002)  kan ha 
betydelse för hur man uppfattar sig själv, men även för hur andra uppfattar personen. 
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Nilsson (1994) berör i sin litteraturstudie begreppet identitet och hur identitetsskapandet ser ut 
i ungdomsåren. Tre viktiga områden som hänger samman med identitetsskapandet beskrivs, 
föreningstillhörighet, idrottsvanor och mediekonsumtion. Fritiden pekas ut som en mycket 
viktig del av barn och ungdomars uppväxtvillkor, framförallt för att den har en grundläggande 
betydelse för identiteten. I en annan undersökning av Nilsson (1998), studerar han ungdomar 
och fritid i ett nationellt och kontextuellt perspektiv genom intervjuer och frågeformulär. I 
denna studie påpekar Nilsson att de traditionella bakgrundsfaktorerna är väsentliga för 
identitetsskapandet så som ålder, kön och social bakgrund. 

Ytterligare en forskare som behandlar identitetsbegreppet är Trondman (2011). I denna studie 
diskuterar han ett resultat från en av hans tidigare kvantitativa studier som genomfördes 2005. 
Syftet med studien var att skapa kunskap för att kunna minska gapet mellan idrottens styrande 
organ och ungas upplevelser och efterfrågande delaktighet. Han vill minska klyftan mellan det 
idrotten vill och det den i praktiken åstadkommer. För att förstå vilka som deltar i 
föreningsidrott skriver Trondman (2011) om starka och svaga idrottsidentiteter. Den starka 
idrottsidentiteten karaktäriseras av individer som lägger ner mycket tid på idrotten, har 
prestationskrav och en strävan efter att bli framgångsrik inom den idrott de utövar. En person 
med svag idrottsidentitet avsätter mindre tid på idrotten och idrotten har inte så stor betydelse 
för individen. För denna individ är det viktigt att ha roligt under, i och med sitt idrottande. Den 
föreningsidrott som bedrivs idag lämpar sig bäst för de personer med stark idrottsidentitet 
menar Trondman (2011). För att få med alla i idrotten, även de med svag idrottsidentitet, menar 
han att föreningsidrotten måste lyfta fram glädjen i och med utövandet (Trondman, 2011). 

Det är inte enbart genom idrotten som identiteter skapas och Larsson (2008) menar att det 
finns olika sätt att organisera, leva sina liv och forma sin identitet. Han har gjort en avhandling 
som baserar empirin på datainsamlingar, genomförda med hjälp av frågeformulär och 
intervjuer. Syftet med studien var att ge ökad kunskap om ungdomars fritidsvanor och med 
bakgrund i livsvillkoren lyfta möjligheter till att bedriva och delta i idrott. Utifrån avhandlingen 
kan det utläsas att dagens samhälle erbjuder individen en mängd olika sätt att leva och 
organisera sina liv. Möjligheten till att välja livsstil blir alltmer betydelsefullt och viktigt i 
skapandet av den egna identiteten. Hur personen vill leva och vem personen vill vara har blivit 
allt viktigare och livsstilen präglas av individens egna intressen och önskemål. Vad ungdomar 
gör på sin fritid kan påverkas av de sociala och kulturella sammanhang de vistas i, men också av 
kön, ålder, etnisk bakgrund och boendesituation  (Larsson, 2008).  

3.1.3 Ryggsäcken - Teorier 

Begreppet ryggsäcken kommer framförallt vara kopplat till och ha sin utgångspunkt i Bourdieus 
begrepp Habitus som används för att förstå ungdomarnas nuvarande levnadssituation samt hur 
de blivit den individ de är idag. Begreppet kapital används för att förstå hur ungdomarnas 
position i samhället och sociala grupper ser ut. 

-  Habitus 

Habitus formas av individens tidigare erfarenheter och skapar dennes framtida identitet, hennes 
sätt att värdera, välja, handla och uppfatta sin omgivning (Broady, 1990). Enligt Bourdieu 
(1990) kan Habitus förstås som ett system där kropp, sinne och vanor bestämmer hur individen 
ska agera, tänka, uppfatta och värdera sin omvärld. Habitus används för att förklara det som 
inte går att lära sig. Det går in på ett djupare plan och beskriver hur individer tänker, handlar 
och orienterar sig i omvärlden och när de hamnar i nya situationer. Habitus handlar om att 
individers åsikter och agerande faller in på ett naturligt sätt baserat på tidigare erfarenheter. 
Men habitus påverkar även vilket socialt utrymme individen anser sig tillhöra samt dess intresse 
för olika aktiviteter. Eftersom habitus grundar sig i en individs erfarenheter är barndomen en 
betydelsefull period då individen är som mest formbar och mottaglig för intryck. Habitus är 
individuellt, men kan även avläsas på gruppnivå då habitus formas till viss del av miljön, 
exempelvis bostadsområde, liknande livserfarenheter och social position i samhället. Men 
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eftersom alla individer möter olika utmaningar och hinder i livet formars ett personligt habitus 
(Bourdieu, 1990). 

- Kapital 

Broady (1991) skriver om begreppet kapital. Nedan kommer symboliskt, kulturellt, ekonomiskt 
och socialt kapital förklaras vidare. Det symboliska kapitalet handlar om att bli erkänd ett värde, 
för något som är igenkännande för den sociala gruppen. Symboliskt kapital kan såldes ses som 
individens tillgångar och egenskaper och hur detta uppfattas av den sociala gruppen. Detta 
kapital är på så vis värdefullt i vissa grupper och det kan till exempel handla om att klä sig på ett 
visst sätt, prata på ett visst sätt eller uppföra sig på ett visst sätt. Symboliskt kapital är det mest 
grundläggande begreppet och omfattar såväl kulturellt som socialt kapital. Kulturellt kapital är 
tillgångar likt en examen, kunskap inom klassisk musik och litteratur, samt att kunna uttrycka 
sig på ett kultiverat sätt i tal och skrift. Det är ett framträdande kapital i Frankrike och har 
kommit att användas för att studera dominansförhållanden i samhället. God tillgång på 
kulturellt kapital kan leda till en gynnsam framtid för unga människor. Socialt kapital är 
tillgångar i from av olika relationer med släkt, vänner eller andra förhållanden. Det sociala 
kapitalet är förankrat i de relationer som förenar individer i olika grupper, relationer mellan 
dessa individer skapar ett socialt kapital. Det sociala kapitalet uttrycks och kan sedan samlas 
ihop för att omvandlas till ekonomiskt kapital och ekonomiskt kapital kan förändras till socialt 
kapital. Exempelvis hur individer genom relationer, socialt kapital, skaffar sig ett arbete och 
utvecklar på så vis sitt ekonomiska kapital. Ekonomiskt kapital är de materiella tillgångarna. 

3.1.4 Ryggsäcken - Tidigare forskning  

Larsson (2008) skriver att det enligt tidigare forskning framgår att olika grupper i samhället 
utöver olika typer av idrottsformer av olika anledningar. Genom smaken, som varierar från varje 
person, symboliserar individerna vad de vill tillhöra och inte tillhöra. Genom att förstå 
individens sociala bakgrund fås också en förståelse för dennes uppväxt och levnadsvillkor. De 
möjligheter individen har i livet påverkas av dennes livsvillkor och handlingar, vilket i sin tur 
påverkas av samhällets sociala strukturer. Det finns begränsningar i idrottsutövandet bland 
ungdomar och en hög socioekonomisk position tenderar att öka deltagandet i föreningsidrott. 
Utanför föreningsidrotten får de aktiva själva välja mer fritt, det krävs inget medlemskap eller 
fasta träningstider. Valet av livsstil utgår inte enbart från individens intressen, identitet och 
önskningar, utan livsstilen är alltid kopplat till sociala och kulturella sammanhang.  

Engström (2010) har gjort en långitudinell studie på närmare 40 år på cirka 2000 personer, där 
han studerat hur sociala förutsättningar kan påverka viljan och möjligheten till att idrotta. 
Individers vilja till att utöva fysisk aktivitet och idrott påverkas av dess historiska arv och de 
nuvarande samhälleliga förhållandena. Deltagandet kan både möjliggöras och förhindras av 
ekonomiska och kontextuella faktorer, vilket kan förankras med livssituationerna, 
sammanhangen och miljöerna som individerna befinner sig i. Om föräldrarna är högutbildade, 
bor i villa och har bil tenderar barnen att vara delaktiga i idrottsföreningar i större utsträckning. 
Engström (2010) förklarar att deltagandet i en idrottsförening kan bero på att varje individ bär 
på känslor som kan avgöra vad som är passande, intressant och smakfullt när det kommer till 
fysisk aktivitet. Enligt studien är intresset för olika idrotter och motionsvanor relaterade till 
individens sociala position och kulturella kapital. Valmöjligheterna är begränsade och reglerade 
av individens kulturella och sociala omgivning individen vuxit upp i och idag tillhör. 

Likt Engström, har Stuij (2015) studerat skapandet av habitus och genomfört en studie bland 
unga från fyra olika klasser i två olika grundskolor i Amsterdam. Syftet med studien vara att 
undersöka hur barn från två olika samhällsklasser erhåller sitt idrottshabitus. Datainsamlingen 
började med att eleverna fick i uppgift att skriva ner vad det gjorde en vanlig vecka, samt vilka 
motionsaktiviteter de deltog i och hur ofta. Därefter fick eleverna delta i gruppdiskussioner och 
intervju. Barnen som kom från en högre socioekonomisk grupp är främst intresserade av den 
strukturerade och organiserade idrottsföreningen. De barn som har en lägre socioekonomisk 
status samlar på sig kunskaper och färdigheter från andra ställen. Resultatet visar att barn 
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erhåller sitt habitus omedvetet. Barnen från de olika socioekonomiska grupperna definierar 
idrott och motion på liknande sätt, men det genomgår en annan socialiseringsprocess vilket 
resulterar i olika beteenden. Habitus kan här ses som erfarenheter av den personliga historian 
och skillnader i sociala grupper uppstår redan vid unga år genom upplevelser av området, 
människor, platser, så skapas deras habitus utifrån detta.  

Det resonemang som forskarna ovan för (Engström, 2010; Larsson, 2008; Stuji, 2015) om 
bakgrunden som faktor som påverkar den sociala positionen går även att återfinna i en FoU 
rapport. Denna rapport är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet (2005) och statistiska 
centralbyrån som genom en postenkät undersökt ungdomars tävling och motionsvanor. I 
rapporten framgår att familjens socioekonomiska ställning påverka ungdomars aktivitet inom 
en idrottsförening. Ungdomar som bor i villa är mer aktiva inom föreningar är de som bor i 
radhus och de som bor i radhus är mer aktiva än de som bor i hyresrätter. Det går även att hitta 
skillnader i aktivitetsnivå inom en idrottsförening hos ungdomar som bor ihop med två 
föräldrar jämfört med de som bor ihop med en av föräldrarna. De som bor ihop med båda sina 
föräldrar tränar och tävlar i mycket högre grad än de som enbart bor ihop med en av sina 
föräldrar  

Nielsen, Grønfeldt , Toftegaard-Støckel och Andersen har (2012), publicerat en studie där de 
undersökte danska skolbarn och hur familjebakgrunden påverkar deras deltagande i fysisk 
aktivitet. Både enkätuppgifter om föräldrar och barns deltagande i organiserad idrott och 
accelerometerdata har använts för att undersöker hur barnens fysiska aktivitet är kopplat till 
föräldrarnas socioekonomiska position. Syftet var att undersöka hur familjens socioekonomiska 
position påverkar barns fysiska aktivitet och fritidsvanor, samt hur detta skiljer sig åt mellan 
olika sociala grupperna. Studiens resultat stödjer den tidigare forskningen och visar på att 
familjebakgrunden påverkar barns deltagande i organiserad idrott. Barn från de lägsta 
socioekonomiska positionerna hade ett avsevärt lägre deltagande i organiserad idrott. Innehavet 
av kapital inom familjen påverkar barns deltagande och kan förklara skillnaden mellan de 
barnen från de lägsta socioekonomiska positionerna och barn från de högre socioekonomiska 
positionerna. Exempelvis påverkas de materiella kapitalen så som bilinnehav och andra 
materiella resurser och föräldrars erfarenheter av idrottsdeltagande även barns deltagande i 
organiserad idrott. 

Ziehes (1986) skriver om i vilken utsträckning uppfattningar om verkligheten har förändrats hos 
ungdomar. Han använder sig av det moderna samhället i hans beskrivning av människans 
livsvillkor. Med det menar han att dagens samhälle inte längre är lika styrd av traditionella band 
så som kön och klass, utan det moderna samhället präglas av detradering och kulturell 
friställning. Med detradering menas att dagens unga inte erbjuds tillräckligt med hjälp för att 
orientera sig i sin tillvaro av den tidigare generationen. Kunskap, normer och värderingar som 
tidigare generation har att erbjuda, upplever inte dagens ungdomar har någon bidragande 
faktor. Den kulturella friställningen innebär att individen frikopplas från de den tidigare ingått. 
Vilket betyder att dagens ungdomar har mindre hjälp av sin härkomst, klasstillhörighet och 
familj, utan att de själva banar väg och slår fast sina livsutkast.  

Enligt Bourdieus (1990) begrepp habitus som tidigare nämnts, är valmöjligheterna för dagens 
generation visserligen större än den varit tidigare, men han menar att det betyder inte att vem 
som helst väljer vad som helst. Utan att individen fortfarande påverkas av sina 
uppväxtförhållanden eftersom de utgör en del av sitt habitus och det blir därmed svårt att 
”tänka bort” eller avskilja sig ifrån. 

3.1.5 Platsen & Fritidsarenan - Tidigare forskning 

Utifrån Larsson (2008) tvingas unga idag orientera sig i en värld som förändras i en snabbare 
takt än för tidigare generationer. Människans livsstil förändras i takt med att samhället 
förändras, genom förändrad arbetsmarknad, nya familjeformer, annorlunda utbildningssystem, 
ökad social och geografisk spridning 
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Book (2007) genomförde fältstudier för att studera vad ungdomar gör på fritiden. Hon sökte att 
förstå vad ungdomar gör på fritiden, var de vistas under fritiden och hur det förflyttar sig till och 
från olika platser. Hon skriver att barn och ungdomar vistas mest i sitt bostadsområde, med det 
ökar betydelsen av utformningen av närområdet. Avståndet till en anläggning eller en plats där 
det går att utföra fysisk aktivitet är av stor betydelse för om barn och ungdomar överhuvudtaget 
ska utföra fysisk aktivitet regelbundet vilket kan innebära både förenings- och spontanidrott. 
Slutsatsen blev att i områden med låg socioekonomisk status sker den fysiska aktiviteten i 
spontan form. Många ungdomar känner sig bundna till det geografiska område de bor och lever 
i, vilket belyser vikten av miljöer för fysisk aktivitet i bostadsområdena. En miljö med 
möjligheter till flera olika aktiviteter skapar mer aktivitet än en plats med få möjligheter. Book 
(2012) hade fokus på tre områden i Malmö i ett försök att skapa ökad förståelse för ungdomars 
geografiska rörlighet kopplad till fysisk aktivitet. Hon har genom fältstudier, intervjuer och 
enkäter studerat detta fenomen. Syftet var att få insyn på vilka platser ungdomarna använder 
när de utövar fysisk aktivitet, hur de förhåller sig till dessa samt att starta diskussionen kring 
ungdomarnas behov och önskemål vad gäller plats för fysisk aktivitet. Enligt studien skiljer sig 
utbud och möjligheter sig stort mellan orter och varierar beroende på hur dess karaktär ser ut 
och hur den socioekonomiska statusen är. Exempelvis går shoppa som fritidsaktivitet att koppla 
till storstadsområden, (Book, 2012). 

Krahnstoever Davison och Lawson (2006) har studerat förhållandet mellan fysik aktivitet och 
fysiska miljön. De har granskat trettiotre kvantitativa studier. Dessa studier utvärderade 
sambandet mellan den fysiska miljön och fysiska aktivitet hos barn i åldrarna 3 till 18 år. 
Resultatet visade att barns deltagande i fysisk aktivitet har ett positivt samband med offentliga 
fritidsanläggningar och transportinfrastruktur så som trottoarer, kollektivtrafik och tillgång till 
olika destinationer. Dessutom belyser resultatet sambandet mellan fysisk miljö och barns 
fysiska aktivitet. De flesta studier har visat att tillgången på anläggningar i bostadsområden är 
kopplat till högre fysisk aktivitet. Detta visar att det finns samband mellan barns deltagande i 
fysisk aktivitet och miljöegenskaper. 

Giles-Cortia och Donovan (2002) gjorde en studie där syftet var att undersöka individuella, 
sociala och fysiska miljöfaktorer som påverkar deltagandet i fysisk aktivitet under fritiden, 
genom intervjuer i Australien. Studien visade bland annat att tillgången på fritidsanläggningar 
avgör om det används och genom att skapa möjligheter på det sättet stödjer och ökar chansen 
till ett beteende som främjar fysisk aktivitet. Majoriteten av de tillfrågande i studien använde 
gemensamma anläggningar för deras aktiviteter och de flesta av anläggningarna fanns i området 
där respondenterna var bosatta. Denna studie fann också att de mest använda 
fritidsanläggningarna var de informella anläggningar så som gator, offentliga öppna platser och 
stranden. Socialt stöd har också av betydelse för att uppnå rekommenderade nivåer av fysisk 
aktivitet och studien har visat att de personer med en träningspartner eller de personer som var 
medlemmar i en klubb var mer benägna att uppå rätt aktivitetsnivå (Giles-Cortia & Donovan, 
2002). 

Inom fritidsarenan är utbudet omfattande och av varierande karaktär och allt är inte möjligt att 
göra överallt. Fritiden kan exempelvis handla om musik, fest, idrotta eller kolla på tv 
Gemenskap, upplevelser, nöje, kärlek, glädje, vänskap och drömmar, är bara några exempel på 
fenomen som fritidensarena har att erbjuda (Larsson, 2008). 

Barn och ungdomars kultur och fritidsvanor i Sverige under sent 1990-tal studeras i den tidigare 
nämnda studien av Nilsson (1998). Studien visade skillnader på ungdomarnas fritidsintressen 
beroende på bostadsort. De på landsbygden ägnade sig i högre grad åt att besöka 
idrottstävlingar, fiska, besöka fritidsgårdar, syssla med sällskapsdjur, umgås med familjen och 
ägna sig åt friluftsliv än ungdomar i storstaden. De besökte istället i högre grad museer, 
konstutställningar och gallerier, gick oftare på bio och teater, träffade oftare sina pojk-
flickvänner samt reste i större utsträckning utomlands.  
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Ungdomarnas fritids och kulturaktiviteter analyseras i en rapport av Ungdomsstyrelsen 2006. 
De finner att i kommuner med hög medelinkomst eller en hög andel tätortsboende är 
ungdomarna mer nöjda med fritidsutbudet än ungdomar boende i glesbygdskommuner. 
Ungdomarna i glesbygdskommunerna efterfrågar i större utsträckning idrottsaktiviteter medan 
ungdomar i de större städerna önskar mötesplatser, till exempel ungdoms- eller fritidsgårdar. 
Vidare anses att kulturutbudet vara ojämnt fördelat, där de yngre barnen är mer prioriterade än 
de äldre åldersgrupperna. Ungdomarna efterfrågar möjligheten till att få påverka och ha 
inflytande i öppna verksamheter där de får chansen att lära sig nya saker samt att bevara sina 
sociala relationer.  Ett verktyg för att öka sitt lärande och bibehålla sina relationer är 
informationsteknologin. Användningen av internet, informationsteknologi och de 
kommunikationsformer som följer har visats sig förstärka och utveckla ungdomars kultur och 
fritidsvanor (Ungdomsstyrelsen, 2006). 

Det är inte bara ungdomsstyrelsen som uppmärksammat informationsteknologins utveckling. 
Larsson (2005) belyser fritidens betydelse för unga under tidigt 2000-tal. Data till denna studie 
samlades in via intervjuer och frågeformulär. Där bland annat informations och 
kommunikationsteknologins genomslag anses ha förändrat ungdomars vardagsliv, 
föreningsmedlemskap, idrottsvanorna samt hemmets betydelse för fritiden. Där den verkligt 
stora innovationen skedde när tillgången till mobiltelefoner och internat ökade, vilket medförde 
stora förändringar på ungdomars fritidsvanor framförallt mellan åren 1996 och 2002. Studien 
visar på kultur- och fritidsarenans mångskiftande karaktär och diskuterar ungdomarnas 
möjligheter till att ta del av ett givet fritidsutbud beroende på vem man är och vilka livsvillkor 
man lever under. Hemmet anses vara en betydelsefull plats för ungdomars fritidsaktiviteter och 
identitetsskapande. Det är en plats där de flesta ungdomar tittar på tv, använder datorer, är med 
familjen eller träffa vänner, men även en plats där de inte gör något särskilt, ser på film, läser 
böcker, lyssnar på musik spelar instrument, dansar eller ser på dans (Larsson, 2005). 

3.2 Uppfattningar om deltagande eller icke deltagande 

Detta avsnitt har sin grund i den andra frågeställningen; Vilka uppfattningar har ungdomarna 
om deltagande och icke-deltagande i föreningsidrott? Här beskrivs teorier och tidigare 
forskningen kring hur idrotten fungera i samhället, vad ungdomar motiveras av och vilka 
anledningar som är mest centrala för att förklara att ungdomar inte är aktiva inom 
föreningsidrott. I avsnittet idrott som samhällsnytta beskrivs forskning kring idrottens roll och 
betydelse i samhället. Motivation fokuserar på forskning kring olika motivationsteorier och 
faktorer som skapar motivation. Den sista delen, inget deltagande, behandlar forskning kring 
avhopp och anledningar till att ungdomar inte deltar i föreningsidrott. 

3.2.1 Idrott som samhällsnytta - Tidigare forskning                

Idrott är enligt Riksidrottsförbundets styrdokument Idrotten vill (2009), “fysisk aktivitet som vi 
utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera”. s, 11. Den svenska idrotten organiseras 
genom självständiga förbund och föreningar som gemensamt bildar en frivillig folkrörelse. 
Idrotten vill lyfta även allas rätt till att vara en del av den föreningsdrivna idrotten; 

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller 
sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet. (Riksidrottsförbundet, Idrotten vill. s12.) 

Larsson (2008) skriver att idrotten är framträdande och väl synlig i vårt samhälle. Den 
förekommer i många skepnader och engagerar människor i alla åldrar där framförallt barn och 
ungdomsidrotten är särskilt omfattande. Idrotten är välorganiserad och väletablerad på barn 
och ungdomssidan med en mängd idrottsföreningar utspridda över landet. Där 
föreningsidrotten i Sverige är, enligt Riksidrottsförbundet (2005) den mest populära och 
uppskattade fritidsaktiviteten med nästan tre miljoner medlemmar. 
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Enligt Engström (2002) ger idrott som fritidsaktivitet tillfälle att uttrycka en speciell livsstil, 
framförallt för barn och ungdomar. Fritiden har fått en större betydelse för individers liv där 
chansen ges att visa andra vem de är. Det görs både medvetna och omedvetna investeringar för 
att uppnå social status på fritiden och att få sin identitet bekräftad. Idrott som fritidsaktivitet 
speglar en viss smak och livsstil som ger individen ett visst värde och en typ av identitet. Vilken 
aktivitet de ägnar sig åt, hur framgångsrika de blir och i vilket social sammanhang detta sker får 
på så vis betydelse för deras liv. Engström (2002) menar att föreningsidrotten är en stor del av 
många barn och ungdomars uppväxt och är en viktig fostrans- och socialisationsmiljö. 

Thedin Jakobsson och Engström (2008) vill öka kunskapen kring vilka som stannar kvar inom 
föreningsidrotten och varför de stannar kvar. De har kommit fram till att de ungdomar som 
sysslat länge med sin idrott, såg idrotten som utvecklade, upplevde idrotten rolig och 
betydelsefull var dem som stannade kvar. En anledning till att delta är att få känna glädje och att 
ha roligt, men förutom det har idrotten en betydelsefull funktion i och med att den bidrar till en 
rad hälsofördelar. Eftersom kroppen är ett viktigt redskap inom idrotten, lär sig och utvecklar 
unga sina motoriska, fysiska och taktiska färdigheter. Kroppen är ett instrument som de unga 
lär sig att träna och påverka för att uppnå prestation. De anammar även regler, spelsystem och 
hur de ska bete sig och vad som värderas. Förutom det utvecklas de även mentalt med att inte ge 
upp, att jämföra sig med andra, att skapa målsättningar och att tävling och konkurrens är 
utmanande (Larsson 2008; Thedin Jakobsson och Engström, 2008; Trondman, 2005).  

3.2.2 Motivation - Teorier 

Teorin om Känsla av värde och samhörighet, används i studien för att förstå sig på betydelsen av 
att tillhöra en grupp eller känna gemenskap. Teorierna Känsla av sammanhang och 
självbestämmande teorin används för att förstå motivation till varför ungdomarna vill delta i 
olika fritidsaktivitet. 

- Känsla av värde och samhörighet 

Enligt den amerikanska psykiater och pedagogen Glasser (1974) har individen två 
grundläggande behov som denne måste tillfredsställa för att fungera bra utifrån en psykisk 
aspekt, nämligen känsla av värde och samhörighet. Åhs (2002) beskriver ett av behoven som en 
känsla av att ha ett värde, vara vid liv och vara människa. Den grundar sig i tidig ålder när 
föräldrar ger kärlek, skötsel och omvårdnad. När individen upplever känslan av att bli hörd, 
tagen på allvar, uppmuntrad, slutfört uppgifter och åtaganden, ta ansvar och få uppleva 
kompetens, är även de en del av värdet att vara människa. Det andra grundläggande behovet 
som Glasser (1974) nämner, är behovet av samhörighet. Enligt Åhs (2002) hänger de två 
grundläggande behoven ihop på ett sätt i och med att när en individ upplever känsla av värde i 
en positiv kommunikation eller i en kärleksfull relation upplever den samtidigt känsla av 
samhörighet. När det gäller känsla av samhörighet är dock relationen i sig viktig, detta med 
tanke på att relationen ger en känsla som uppgår till något som är större än en själv. Detta kan 
ske mellan ett par, i familjen, ett kompisgäng, ett idrottslag eller ett arbetslag. Hamnar 
individen utanför gemenskapen kommer självkänslan att sjunka och risken är stor för negativa 
känslor, aggressivitet, nedstämdhet och brist på koncentration. Genom att ta ansvar, hjälpas åt 
och exempelvis ha kunskap om varandras intressen och livssituationer skapas gemenskap och 
samhörighet i en grupp. 

- Känslan av sammanhang, KASAM 

Den medicinske sociologen och professorn Antonovskys (2005), grundaren av teorin KASAM, 
dvs. känslan av sammanhang. Antonovsky genomförde intervjuer med olika människor som 
hade två saker gemensamt, de hade upplevt ett svårt trauma och ansågs ha klarat av en svår 
upplevelsen. Intervjuerna grundade sig på en vägledande fråga, hur respondenterna såg på sina 
liv. När data sedan analyserades framkom två extrem grupper, där den ena bedömdes ha en 
stark KASAM och där den andra ansågs ha en svag sådan. Utifrån det identifierades tre 
komponenter, som betraktas som de centrala i KASAM, begriplighet, hanterbarhet och 
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meningsfullhet. Begriplighet innebär att upplevelser i tillvaron, så väl den inre som den yttre, ter 
sig gripbar, sammanhängande och strukturerad istället för slumpmässig, oväntad och 
oförklarlig. Begripligheten formas genom erfarenheter som upplevs som sammanhängande och 
strukturerade. I en sammanhängde tillvaro kan ett misslyckande utvecklas till en bra och 
berikande erfarenhet, eftersom både positiva och negativa erfarenheter understödjer till en 
djupare förståelse och kunskap om hur såväl individen själv som dennes omgivning fungerar. 
Hanterbarhet innebär att individen upplever att denne har resurser och tillgångar att möta krav 
och utmaningar den ställs inför i alla situationer den befinner sig i. Resurser och tillgångar kan 
både vara av materiellt slag så som fysiska redskap eller utrustning, men kan även bestå av 
immateriella som kan innebära sociala relationer exempelvis en person som individen känner 
förtroende för. Individer som har en hög känsla av hanterbarhet, kan hantera olyckliga saker 
som händer i livet. Sista komponenten är meningsfullhet, även kallat motivationskomponenten. 
Denna komponent syftar på i vilken utsträckning individen känner att livet har en känslomässig 
innebörd. Det handlar om att känna en positiv förväntan på livet, en framtidstro och att 
åtminstone en del av de utmaningar och problem som uppstår är värda att investera i. Den som 
har en hög känsla av meningsfullhet drar sig inte för svårigheter, utan söker istället en mening 
och försöker få ut det bästa som svårigheten medför.  

- Självbestämmande-teorin, SDT 

Deci och Ryan (2002) har utvecklat Self-Determination Theory (SDT), självbestämmande 
teorin. I denna teori uppfattas människan som en aktiv individ som av naturen söker 
utmaningar och intresserar sig för sin omgivning. Teorin delas in i inre- och yttre motivation 
och handlar om mänsklig motivation och förklarar fenomen så som motivation och psykiskt 
välbefinnande (Ryan, Williams, Patrick & Deci, 2009). En viktig aspekt i självbestämmande 
teorin är skillnaden mellan de självstyrande formerna av motivation i förhållande till de 
kontrollerade formerna av motivation. Om motivation kommer från inre- eller yttre påverkan 
kommer det, utifrån vad individen erhåller för upplevelser och erfarenheter, att påverka 
personens framtida förhållningssätt till fysiskt aktivitet. Inre motivation innebär och handlar 
enligt forskning om autonomi, känslor som individen stävar efter så som glädje och personlig 
tillfredsställelse i sina handlingar (Badami 2011; Ryan et al.; 2009; Standage, 2012). Den inre 
motivation ger individen en tillfredställelse och njutning när aktiviteten i sig utövas. Uppstår 
motivationsbrist används den inre motivationen och kunskapen, kompetensen, för att ta itu 
med den känslan. Vidare definieras den yttre motivationen som ett behov av lust eller 
gemenskap, där individen motiveras av andra individer eller yttre skäl exempelvis erfarenhet, 
ekonomisk ersättning och resultat. Yttre motivationen präglas av att ge individen en vinst, ett 
resultat av den utförda aktiviteten. Under senare decennier har självbestämmande teorin 
utvecklas och bygger nu på ett antal mini-teorier (Ryan et al., 2009). Dessa teorier utvecklades 
för att förklara olika motivations fenomen och var och en försöker förklara mänsklig motivation 
och beteende. Inom SDT finns en mini-teori, Amotivation som avser oavsiktliga handlingar eller 
beteenden som saknar energi. Den bristande energin eller engagemanget kan grunda sig i olika 
faktorer som till exempel att uppgiften saknar ett värde för utövaren eller känns obetydlig 
(Standage, 2012). 

3.2.3 Motivation - Tidigare Forskning 

Thedin Jakobsson och Engström (2008) förekommer även i detta avsnitt då de undersökte vad 
som motiverar ungdomar som är aktiva att fortsätta sitt deltagande, vilket gör att detta även 
faller in under motivation. Deras utgångspunkt var att ungdomar som förstår verksamheten och 
trivs, kan därmed hantera de krav som ställs. De har i sin studie använt sig av Antonovskys teori 
KASAM, känsla av sammanhang. De anser att teorin är användbar för att öka kunskapen om 
barn och ungdomars vilja till att fortsätta i en idrottsförening. Thedin Jakobsson fortsätter sitt 
arbete och redovisar en studie (2013) med ungdomar som både är aktiva och som har slutat 
idrotta, där hon återigen utgår från KASAM. Studien baseras på intervjuer där flickor och pojkar 
i årskurs 9 har beskrivit sina erfarenheter av föreningsidrott och varför de idrottar samt vad som 
är viktigt för att de ska fortsätta. En del beskriver sitt idrottsutövande med ord som kul, skoj, 
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roligt och underhållande. När hon tolkat intervjuerna har hon fått ut att meningsfullhet handlar 
om glädje, delaktighet, engagemang, inkludering, kamratskap, motivation och framtidstro. Både 
Thedin Jakobsson och Engström (2008) och Thedin Jakobsson (2013) kommer fram till 
snarlika resultat. Resultaten visar att anledningarna och motiven till att delta i en 
idrottsförening hänger samman med om ungdomarna förstår vad verksamheten går ut på och 
om de kan hantera det som idrotten kräver. De ungdomar som har en viss förståelse för 
verksamheten och som finner sig till rätta i den, kan också hantera de krav som ställs på dem. 
Båda studierna Thedin Jakobsson och Engström (2008) och Thedin Jakobsson (2013), kommer 
fram till att de som känner delaktighet och lust samtidigt som utmaningarna är på en anpassad 
nivå kommer att stanna kvar inom idrottsrörelsen. Thedin Jakobsson (2013) menar att om 
ungdomarna tycker att deras idrottsutövande är begripligt, att de förstår vad det går ut på, att de 
som krävs av dem är hanterbart, samt att deras deltagande är meningsfullt, har en stor 
betydelse för om de trivs och kommer att fortsätta sitt deltagande. De som inte uppfyller en 
känsla av sammanhang med stor säkerhet redan lämnat idrotten. Om idrottsrörelsens mål är att 
få så många som möjligt aktiva inom föreningsidrotten bör aktiviteterna inom 
idrottsföreningarna utgå från utveckling, lärande, gemenskap och delaktighet (Thedin 
Jakobsson, 2013). 

Redelius har (2004) behandlat liknande teman som Thedin Jakobsson (2013) och studerat vad 
som påverkar ungdomars inställning till idrott. Det övergripande syfte var att förstå vad som 
påverkar ungdomars inställning till ämnet idrott och hälsa. Hon lyfter att ämnet är skolans 
populäraste enligt nationella studier, men att flertal elever känner obehag och oro inför ämnet. 
Med hjälp av frågeformulär och intervjuer har Redelius (2004) kommit fram till att de som är 
negativa till ämnet idrott och hälsa är även de som intar en passiv roll på lektionerna och är 
också de som i mindre utsträckning är medlemmar i en idrottsförening. Om ämnet ses som 
något positivt eller negativt har koppling till i vilken utsträckning som ungdomarna upplever 
kompetens När det kommer till idrott, bör individen därför vara bra från början för att 
överhuvudtaget vilja vara med. Skälet som visade sig finnas till att en del inte är närvarande på 
idrottslektionen är att de inte anser sig vara tillräckligt duktiga. Redelius (2004) lyfter då 
diskussionen om hur en individ kan bli bra eller bättre om den aldrig får chansen att utvecklas, 
vilket sker genom att vara aktiv. 

Aggestedt och Tebelius (1997) har genomfört fysiologiska tester på elever samt använt 
frågeformulär både som elever och föräldrar besvarat. Enligt Aggestedt och Tebelius (1977) 
anses idrott vara ett socialt samspel, där individer formar sin identitet genom att bli medveten 
om andras reaktioner och handlingar på ens eget beteende. Genom ökad insikt och kunskap om 
sig själv och sina relationer till omgivningen blir individen tryggare i sitt handlande. I ett 
idrottssammanhang kan det innebära att hänga med i jargongen och misslyckas individen med 
att uttrycka sig och bli förstådd, hotas dess identitet. Ett samtal där individen själv inte kan 
besvara en fråga eller starta en konversation kan ha en negativ effekt av idrottsupplevelsen. En 
handling där en negativ kommentar uttrycks, exempelvis “vad dålig du är” kan ge direkta 
konsekvenser på ett barns självförtroende. Det kan i ett senare skede påverka beslutet till att 
fortsatta sitt utövande, men även till att vara delaktig i likande situationer. Om barnet däremot 
får en positiv upplevelse genom att använda sin kropp och får sin identitet positivt bekräftad i 
samband med idrott kan det istället skapa och forma ett fortsatt idrottsintresse (Aggestedt & 
Tebelius, 1977). 

Allender, Cowburn och Foster (2006) försöker förklara andra motivationsfaktorer, förutom 
KASAM, till varför barn och vuxna är delaktiga i fysisk aktivitet. Det har genomfört en 
litteraturstudie på litteratur från 1990 - 2004 och genom detta fått ut anledningar till att delta 
eller att inte delta i fysiskt aktivitet. Motivationen för att delta kom framförallt från att vilja ha 
kontroll på vikten, den sociala gemenskapen och njutningen som aktiviteten bidrog med. Unga 
barn motiverades att delta i fysisk aktivitet för att få uppleva nya aktiviteter, vistas i en trygg 
miljö eller för att föräldrarna motiverade dem till att delta. Unga flickor motiverades framförallt 
av att bevara en smal kroppsform. Andra faktorer som motiverade tonåringar var familjen, 
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kompisar eller nya bekantskapskretsar. Vissa barn och unga flickor strävade efter att passa in i 
den sociala stereotypen och motiverades på så vis av detta. Bland flickor och små barn var det 
viktigt att få vara aktiv på egna villkor för att kunna motiveras till fysiskt aktivitet. Roligt, 
njutning och det sociala umgänget var de mest framträdande motivationsfaktorerna i studien.  

3.2.4 Inget deltagande - Tidigare forskning 

En stor del av Sveriges barn och ungdomar har varit aktiva i en idrottsförening någon gång 
under sin uppväxt (Thedin Jakobsson, 2013). Anledningarna till varför flertalet är aktiva har 
presenterats, men anledningarna till varför resterande inte är aktiva kommer i det följande 
behandlas. På uppdrag av Riksidrottsförbundet genomförde Statistiska centralbyrån (2005) en 
undersökning om ungdomars tävlings- och motionsvanor. En del av undersökningen riktade sig 
mot anledningarna till varför barn och ungdomar inte är medlemmar i en idrottsförening och 
vad de önskar att föreningen kunde bidra med. Kommentarer som framkom var bland annat 
bättre träningstider, att det är för dyrt och att “alla som vill ska få vara med”. Nästan en tredje 
del (28 %) anger att de hellre motionerar på egen hand, vilket är en ökning sedan 1998 inom 
samtliga åldersgrupper. De barn och ungdomar som aldrig tränat eller tävlat i en 
idrottsförening, anger att en utav anledningarna till detta är bristen på intresse (RF, 2005). 
Redelius (2004) skriver om anledningar till ett icke deltagande, som exempelvis en skeptisk och 
negativ inställning till idrott samt en låg självuppfattning. Vidare skriver Allender et al., (2006) 
om barn och vuxnas deltagande inom idrott, kommit fram till att tävling, elitsatsning och 
möjligheten till att själv få påverka är andra anledningar till varför ungdomar väljer att inte vara 
aktiva i en idrottsförening. Förutom det framgår det att flera haft negativa erfarenheter från 
skolan där det handlat om personlig konflikt kring sin egna identitet, men även om en 
tävlingsinriktad miljö. 

Medan vissa ungdomar aldrig varit aktiva inom föreningsidrotten finns det även många som 
lämnar idrotten (Thedin Jakobsson, 2013). Enoksen (2011) gjorde en studie där syftet var att 
undersöka antalet avhopp och anledningar till avhopp hos 300 friidrottare genom kvalitativa 
intervjuer. Resultatet visade att den utveckling som skett inom friidrott kräver mer av utövaren i 
form av hårdare träningspass, tidig specialisering, ordentlig planering och förmågan att hantera 
tuffa tävlingar. De som inte klarar av dessa krav tenderar att hoppa av. Studien visar att flickor 
hoppar av i större utsträckning än pojkar och anledningarna till avhoppet varierade. Skador, 
bristande motivation, krav från skolan, familj och giftermål, militärtjänst, sociala faktorer, 
deltagande i annan sport, var några av anledningar till avhopp. Bättre struktur i de olika 
åldersgrupperna, ett motiverade klimat till lärande, tekniskt och fysiskt avancerade 
träningslokaler samt pedagogiska insatser vid kritiska perioder är något studien framhåller som 
viktiga utvecklingsområden för att minska avhoppen. 

Likt Enoksen har Franzén och Peterson (2004) genom sin studie, försökt kartlägga avhopp och 
avbrott inom föreningsidrotten och försökt ta reda på anledningar till avhoppen. 
Undersökningen består av en surveyundersökning som genomförts två gånger och följer 
ungdoms fotboll under tre år. Genom att samla in uppgifter efter varje säsong har de kunnat 
fånga vilka som slutade och vilka som fortsatte. Resultatet bekräftar tidigare forskning inom 
ämnet och avhoppet kan kopplas till inre och yttre förhållanden samt de ungas egen utveckling. 
Innehav av socialt kapital, skolkamrater eller kompisar, inom verksamheten har viktigt 
betydelse för vilja att fortsätta spela fotboll. Ledarnas kunskap och kvalitéer är av betydelsefull 
roll och unga slutar med idrotten när kraven från skolan uppfattas för stora. 

Norberg (2013) behandlar frågorna; varför lämnar barn och ungdomar föreningsidrotten i 
större utsträckning idag än tidigare och vad beror detta på, samt hur kan minskningen 
motverkas. För att finna svar på frågorna studeras antologin Spela vidare från 2013, där ett 
antal forskare ger perspektiv och del förklaring kring avhopp inom barn- och ungdomsidrotten. 
En del tänkbara faktorer baseras på de förändringar som skett i samhället, där ungdomarnas 
fritids och idrottsvanor påverkats av det breda utbudet av idrotter samt andra fritidsaktiviteter 
och nya ideal och synsätt. Exempelvis har individualiseringen och förändrade attityder till 
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ideellt arbete påverkat antalet medlemmar och eldsjälar inom föreningsidrotten. Förutom det, 
går det att lägga till de socioekonomiska faktorerna. Det finns många kostnader som är 
kopplade till barns idrottande och att utgifterna tenderar att öka desto äldre barnen blir samt 
dess ambitionsnivå. Idrottsföreningar har testat flera strategier för att minska avhoppen, men 
har samtidigt svårt att bryta sig loss från den traditionella synen som finns på idrott. 
Föreningarna är vana att organisera aktiviteter som baseras på den egna idrottens krav, 
förväntningar och förutsättningar. Många föreningar vet hur de ska få fram duktiga idrottare, 
men utmaningen ligger i att bedriva en förening för individer med varierade ambitionsnivåer. 
Riskerna med att ha ett för starkt fokus på tävlingsidrott anser Norberg begränsar möjligheterna 
att tänka nytt, bryta rutinerna och pröva nya förhållningssätt. Vilket leder till att föreningarnas 
möjligheter till att behålla unga och få nya medlemmar hämmas.  

Coté och Hancock (2016) förklarar vidare om idrottsföreningars utmaningar. Syftet i studien är 
att beskriva idrottsstrukturen för barn med inriktning på att utveckla prestation, delaktighet och 
personlig utveckling. Gemensamma mål för dessa faktorer är att undvika avhopp, skapa 
motivation och maximera engagemanget i olika idrottsaktiviteter. De tre komponenterna 
kapacitet, delaktighet och personlig utveckling kan fungera i ett och samma system och att 
idrotten oftast inte lyckas uppnå alla de tre komponenterna. Dock visar deras studie att det går 
att finna en balans mellan komponenterna och dess existens, genom att variera aktiviteter i tidig 
ålder samt fokusera på lek och glädje. Genom detta kan motivations utvecklas, tävlingsanda 
skapas och ett livslångt deltagande uppnås och ungdomar kan på så vis bygga en grund för hög 
kapacitet, delaktighet och personlig utveckling.  

3.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Den tidigare forskningen och de teorier som behandlats i avsnittet om Ungdomens identitet 
(Ebaugh, 1988; Engström, 1999; Bäckström, 2002; Larsson, 2008; Nilsson, 1994; Trondman, 
2002) förklarar hur ungdomens identitet och intressen formas och hur den kan förändras. 
Denna forskning och teorier bidrar till förståelsen för vilka dessa ungdomar är, vilka identiteter 
de har, hur dessa identiteter har skapats och vilka intressen ungdomarna finner ett värde i. 
Under stycket Ryggsäcken kommer den tidigare forskningen och teorierna (Broady, 1990; 
Broady, 1991; Engström, 2010; Larsson, 2008; Nilsen et.al, 2012; Stuji, 2015) fram till att de 
socioekonomiska förhållandena och smaken och värdet som skiljer sig åt mellan individer, 
påverkar inställningen och deltagandet till idrott. Men i det stycket beskriver också Ziehe (1986) 
att ungdomar kan bryta sig ur mönster och att den bakgrund de har inte behöver han någon 
betydelse. På platsen och fritidsarenan belyser forskarna betydelsen av offentliga anläggningar 
och närhet till att utöva fysik aktivitet. De beskriver också att området där individer bor 
påverkar deras aktivitetsnivåer och deltagande i fysisk aktivitet (Book, 2007; Giles-Cortia & 
Donovan, 2002; Krahnstoever et al., 2002; Nilsson, 1998). Ungdomsstyrelsen (2006) och 
Larsson (2005) berättar om hur fritidsarenan har förändrats och att internet är en del i denna 
förändring. Samt att hemmet har en viktigt betydelse för barns fritid. Under avsnittet, idrott 
som samhällsnytta, behandlas hur idrotten är utformad, hur populär och väletablerad 
föreningsidrott är, samt att idrott kan fungera som en identitetsskapande process och att den 
bidrar med glädje (Engström, 2002; Idrotten vill, 2009; Larsson, 2008; Riksidrottsförbundet, 
2005; Thedin Jakobsson & Engström, 2008). Motivation behandlar forskning och teorier som 
berör olika känslor som individen måste uppleva och känna för att motiveras till en aktivitet 
(Antonovsky, 2005; Glasser, 1974; Thedin Jakobsson & Engström, 2008; Thedin Jakobsson, 
2013; Åhs, 2002;). Samt forskning och teorier kring inre och yttre faktrorer som påverkar till ett 
deltagande eller icke-deltagnade (Allender et al., 2006; Ryan & Deci, 2009). Vilja eller motvilja 
till en aktivitet fångas upp av Sandge (2012) genom begreppet amotivation. Inget deltagande 
behandlar forskning kring varför unga väljer att inte delta eller varför de väljer att lämna 
föreningsidrotten (Allender et al., 2006; Enoksen, 2011; Franzén & Peterson, 2004; Norberg, 
2013; Riksidrottsförbunder, 2005; Thedin Jakobsson, 2013). Dessutom behandlar Coté och 
Hancock (2016) hur idrottsföreningar ska balanseras för att minska avhopp och hålla kvar de 
unga i föreningarna.  
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Den tidigare forskningen som behandlats berör både kvalitativa och kvantitativa studier. 
Samtliga har studerat ungdomar och de som genomfört intervjuer har framförallt fokusera på 
ungdomar som en grupp. Några har även intervjuat ungdomar i förhållande till idrott eller fysik 
aktivitet. Men i tidigare forskning saknas kvalitativa intervjustudier på ungdomar som inte är 
föreningsaktiva eller som lämnat föreningsidrotten. Denna studie, ”Men asså man kan ju inte 
tvinga nån” , vill utöka och fylla lucka av kvalitativforskning om de ungdomar som finns vid 
sidan av idrotten, som inte deltar eller som lämnat föreningsidrotten.  

 

4. Metod 
Den idrottspedagogiska forskningen, precis som den övriga pedagogiska forskningen, 
intresserar sig för frågor som har att göra med uppfostran, undervisning och läroprocesser, 
kommunikation och påverkan. Den strävar mot att öka kunskapen om dessa processer och 
studerar hur och i vilka sammanhang kunskap, värderingar och förhållningssätt lärs in. Frågor 
om hur barn och ungdomar socialiseras in i olika idrottskulturer behandlas och hur rådande 
normer, värderingar, kunskaper och beteenden skapas och reproduceras inom de olika 
idrottskulturerna (Engström, 2002; Larsson, 2008). Engström (2002) beskriver det 
idrottspedagogiska forskningsfältet; ”Vidare studeras olika idrottskulturer, liksom 
uppfattningar om kroppen och om hur kroppen ska tränas, i syfte att förstå hur skilda 
fritidskulturer, livsstilar och identiteter skapas och återskapas” (s. 22). 

Utifrån Engströms (2002) definition vill denna studie studera hur livsstilar, identiteter och 
fritidskulturer skapas och på vilken sätt dessa aspekter påverkar inställningen och deltagandet 
till föreningsidrott. Hur ungdomar är uppvuxna, hur de kommunicerar och påverkar varandra 
är också ett fokus inom denna studie och går att knyta an till det idrottspedagogiska 
forskningsfältet.  

4.1 Intervju som metod 

Samtalet är grundläggande för att samspel mellan individer skall fungera och genom samtalet 
skapas relationer, förståelse för känslor, erfarenheter samt tankar om världen. Målet med 
forskningsintervjuer är att få kunskap om intervjupersonens perspektiv på sin omvärld. I den 
här studien har den vetenskapliga metoden intervju används. Den beskrivs av Kvale och 
Brinkmann (2009) som ett professionellt samtal vars syfte är att erhålla beskrivningar av 
intervjupersonens livsvärld och utifrån samtalet tolkas sedan det beskrivna fenomenets 
mening.  Anledningen till att intervju valdes var för att det är en metod vars syfte är att få en 
mer djupgående förståelse för ett fenomen genom att generera kvalitativ data (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Gratton och Jones (2004) förklarar att intervju som metod är bra om 
studien riktar sig mot en lite population och när informationen från respondenterna kan variera 
i stor grad. Fokusen och intresset i kvalitativa intervjuer ligger i intervjupersonens egna åsikter 
och attityder. Genom intervju som metod tillåts en vis avvikelse från intervjuguiden, något som 
tillåter intervjupersonen att fritt delge sina upplevelser. Detta gör att intervjun blir följsam efter 
intervjupersonens önskemål och forskaren kan få ut detaljerade och omfattande svar (Bryman, 
2011). Bell (2006) menar att kvalitativa metoder som intervju ger ett rikare datamaterial än 
kvantitativa metoder och skriver att intervjuer kan ge information som ett skriftligt svar aldrig 
kan ge. Intervju som metod kan ses som ett fördelaktigt verktyg i många fall men det finns även 
nackdelar med metoden. Intervjuer kräver mer tid och resurser, exempelvis resa till 
intervjupersonerna. Det finns en risk att intervjuaren kan påverka intervjun genom att 
exempelvis nicka och på så vis påverka intervjupersonens vidare resonemang. Eftersom intervju 
som metod låter intervjupersonen tala fritt kan det också leda in denne på orelevant 
information, då är det viktigt att intervjuaren kan leda in intervjun på rätt spår igen (Bryman, 
2011). Bell (2006) förklarar vidare att intervju kan innebär en komplicerad analyssituation då 
svaren kan variera i större utsträckning är vid exempelvis enkätundersökning. Vidare kan bias 
eller som Bell (2006) skriver, skevhet, påverka intervjuns utfall. Bryman (2011) menar att 
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intervju kan innebära och leda till ett subjektivt resultat, där forskarens intresse i vad som är 
viktigt och betydelsefullt blir det som framhålls istället för intervjupersonens faktiska 
uttalanden. Dessutom kan resultatet från kvalitativa forskningar problematisera 
generaliseringen av resultatet, då intervjuer ofta genomförs på ett fåtal individer på en viss 
specifik plats (Bryman, 2011). Människor kan genom omedvetenhet påverka respondenterna 
och om olika personer intervjuar respondenterna kan skevheten bli allt tydligare än om det 
enbart finns en intervjuperson (Bell, 2006). För att kunna besvara syftet och frågeställningarna 
genomfördes intervjuerna enligt semistrukturerat vis. Enligt Bryman (2011) är denna 
intervjumetod kännetecknad av att forskaren har en lista över specifika teman som behandlas 
och intervjupersonen har frihet att utforma svaren hur de själva vill. Denna form av intervju kan 
underlätta sammanfattningen och analysen av intervjuerna (Bell, 2006). Under intervjun har 
även uppföljningsfrågor används för att få en djupare förståelse eller med 
information respondentens tidigare svar.  

4.2 Utformning av urvalsenkät och urval  

Urvalet i denna studie är målinriktat och deltagarna i studien är utvalda på ett strategiskt sätt 
för att kunna besvara de forskningsfrågor som är utformade. De personer som valdes ut till 
studien innehar vissa specifika egenskaper eller erfarenheter kring forskningsområdet (Bryman, 
2011). En urvalsenkät (Se bilaga, 1) delades ut på en högstadieskola i mellersta Norrland till 
cirka 110 elever i årskurs 6-9. Enkäten inleddes med elevens namn och klass för att kunna ta 
kontakt med eleven om en intervju var aktuell. Den innehöll även frågor om elevens deltagande 
och tidigare deltagande av en idrottsförening, samt om de var villiga att ställa upp på en 
intervju. Utifrån den ansågs femton individer vara passande för en intervju för att bidra till att 
besvara studiens frågeställningar, men i samband med intervjutillfället var tre borta på grund av 
sjukdom. Data baseras därför på tolv elever. Kajsa, Tove och Adam 16 år gamla och Ronja, Jonas 
och Lisa 15 år gamla. Sedan var Hampus, Diana, Hasse och Nina 14 år gamla och Anna 13 år och 
Freja 12 år. De var ungdomar som i dåvarande stund inte var aktiva inom en idrottsförening. En 
del av intervjupersonerna har tidigare varit aktiva och andra inte.  

4.3 Procedur 

4.3.1 Litteratursökning 

Den tidigare forskningen som används har sin grund i frågeställningarna. Varje frågeställning 
har skalats ned för att finna relevanta komponenter för att kunna besvara frågeställningarna och 
finna litteratur. Exempelvis har frågeställningen kring ungdomarnas bakgrund brutits ned 
genom reflektion av vad för sorts forskning som kan förklara och beskriva deras bakgrund. 
Genom detta har begrepp så som, habitus, identitet och socioekonomisk bakgrund blivit ett 
första steg i att hitta litteratur och teorier för att så småningom kunna diskutera och svara 
på frågeställning ett. På liknande sätt har begrepp motivation, anledning till att vara med, syftet 
med idrott, idrotten vill, varför är idrott bra dykt upp i den andra frågeställningen. Dessa 
begrepp har sedan använts som sökord. Vidare har tidigare forskning identifierats med hjälp av 
Google scholar, Biblioteket på Umeå universitets samt dess elektroniska sökmotor 
SPORTDiscus Ebsco och tidskrifter som European Journal of Sports and Society och Sport, 
Education and Society. Använda sök ord, förutom ovannämnda, är “barn vill inte idrotta”, 
“varför idrottar inte barn”, “barn och idrott”, “vad har barn för attityd till idrott”, “participation 
in sports”, “Children and sport”, “Childrens thoughts”, “Karin Redelius”, “Lars-Magnus 
Engström”, “Inger Eliasson”, “Aron Antonovsky”. Utifrån de artiklar och böcker som påträffats 
har nya funnits med hjälp av citat och referenslista. 

4.3.2 Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide kan enligt Bryman (2011) innebära en kort minneslista över vilka områden 
som ska täckas eller en strukturerad lista över frågeställningarna som ska beröras. Det som 
anses viktigt är att frågorna ska vara utformade så pass att de ger möjlighet att få information 
om intervjupersonernas upplevelser och att det finns möjlighet till flexibilitet.  
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Utformningen på intervjuguiden (Se bilaga, 2) utgick ifrån studiens frågeställningar där två 
teman från två olika frågeställningar kunde formas, “livssituationen” och “deltagande eller icke 
deltagande”. Dessa teman bröts därefter ner till att innefatta ett flertal mini-teman. Under temat 
livssituation utformades frågor som berörde ungdomarnas intressen, familj, kompisar och 
boende situation. Deltagande och icke deltagande behandlade frågor om idrott, föreningsidrott, 
motivation, anledningar till att de inte var delaktiga inom föreningsidrotten. Genom att dela upp 
frågar med utgång i frågeställningarna ökar möjligheterna till att få svar på studiens 
frågeställningar (Bryman, 2011). 

Intervjuguiden började med frågor kring intervjupersonen, dess ålder och bakgrund och kan ses 
som de frågor Bryman (2011) beskriver som inledande frågor. Vidare följde frågor kring 
individens intressen och motivation till dessa intressen. Sista frågorna i intervjuguiden 
behandlade idrottsämnet och berörde frågor kring individens uppfattning och attityd kring 
idrott och föreningsidrott. Frågorna i guiden har formulerats som öppna frågor med ett språk 
riktat mot urvalsgruppen, med enkla och tydliga formuleringar, något Bryman (2011) ger som 
råd vid utformning av intervjuguide. Vid ett fåtal situationer uppstod oklarhet kring den ställda 
frågan hos intervjupersonen, trots omformuleringar på ursprungsfrågan krävdes i vissa fall att 
direkta frågor användes för att intervjupersonen skulle kunna svara på frågan. Dessa direkta 
frågor har undvikits så långt som möjligt, då denna typ av frågor kan leda intervjupersonen och 
dess svar för mycket enligt Bryman (2011). För att sammanfatta respondenternas svar och 
bekräfta uttalanden har tolkade frågor används, vid ett fåtal tillfällen. Varken de direkta eller 
tolkande frågorna behandlades i förväg i intervjuguiden men uppstod under intervjus gång och 
innebär att intervjupersonen varit aktiv och lyhörd något Bryman (2011) anser vara viktigt för 
en bra intervju.  
4.3.3 Datainsamling 

En pilotstudie genomfördes och enligt Bell (2006) kan en sådan bidra med en del ledtrådar om 
vilken typ av information som är intressant samt om det finns frågor som behöver 
omformuleras eller strykas. I den här studien upptäcktes det att en del frågor inte gav det 
utfallet som var väntat, vilket gjorde att nya frågor formulerades och andra förtydligades med 
hjälp av förberedande följdfrågor. Med hjälp av uppdragsgivare spenderas två dagar på 
högstadieskolan för att kunna dela ut urvalsenkäten samt genomföra intervjuerna. Med 
godkännande från rektor och lärare delades urvalsenkäterna ut personligen, vilket Bell (2006) 
anser krävs och är en fördel för att lyckas med ett bra intervju. I samband med detta kunde en 
kort presentation ges i samtliga klassrum om anledningen till intervjuarnas närvaro och 
enkäterna kunde fyllas i på plats. Bell (2006) fortsätter att beskriva fördelarna med att personlig 
kontakt skapar en lättare samarbetsinställning, vilket kan ha skapat en bekvämare situation 
mellan elever och intervjuare. Vid presentationen och utdelningen av enkäten uttalades inte 
studiens specifika syfte för att minska riskan att styra intervjupersonernas svar och vilja att 
delta i enkäten (Kvale & Brinkmann, 2009). De tolv intervjuerna genomfördes i samarbete med 
de båda intervjuarna, där en tog kommandot som intervjuperson, medan den andra observerade 
och fyllde i mot slutet om något hade missats eller ansågs behövdes förtydligats.  I denna studie 
användes ett mindre rum för att genomföra intervjuerna som en del dagar i veckan användes av 
skolans Syokonsulent. Enligt Bryman (2006) bör intervjuerna ske i en lugn och ostörd miljö där 
även intervjupersonen inte heller behöver känna sig osäker eller orolig att någon annan kan 
höra vad som sägs, vilket uppnåddes med Syokonsulentens arbetsrum. Intervjuernas längd var 
kring 17-30 minuter. 

4.3.4 Analys/Bearbetning av data 

När intervjuerna var genomförda transkriberades data från talspråk till skriftspråk. Intervjuerna 
genererade omfattade mängd data, därför behövdes verktygen kategorisering, 
meningskoncentrering och tolkning av meningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär 
kategorisering att intervjuerna kodas i kategorier för att strukturera upp data. I den här studien 
användes kategorisering utifrån de två frågeställningarna och till hjälp nyttjades två skilda 
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färger till vardera frågeställning. Där den ena riktade sig mot barnens livssituation vad gäller 
familj, kompisar, intressen och omgivning och den andra fokuserar på vilka faktorer som 
påverkar barns deltagande eller icke deltagande i en idrottsförening. När det var gjort 
meningskoncentrerades varje transkriberad intervju för sig ner till mindre textstycken, där det 
viktigaste och mest centrala behölls. Koncentrering innebär att de svar intervjupersonen givit 
sammanfattas till kortare formuleringar. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att 
meningskoncentrering innebär att pressa samman långa uttalanden till kortare för att få ut det 
västliga i mindre omformulerade ord. Detta för att skapa översikt, struktur, mindre data och 
nyckelord för att sedan kunna tolka meningarna och sammanställa de tolv intervjuerna till ett 
resultat.  

4.4 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) beskriver att tillförlitligheten i en kvalitativ metod består av fyra delkriterier; 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Denna studie 
har strävat efter att uppnå tillförlitlighet som enligt Bryman (2011) är en motsvarighet till den 
kvalitativa forskningens interna validitet. I och med det har studien utförts och resultat 
presenterats på ett sätt som ska beskriva den sociala verkligheten. Med hjälp av en tydlig 
beskrivning av metoden och studiens tillvägagångssätt ges möjligheten till att överföra resultatet 
och jämföra dessa med en annan miljö, vilket Bryman beskriver är överförbarhet eller med 
andra ord extern validitet. Med ett granskande synsätt under studiens arbete har alla faser i 
forskningsprocessen redovisats på ett fullständigt och tillgängligt sätt, exempelvis via 
utformning av studieguide, val av intervjupersoner och bearbetning av data. Detta beskriver 
Bryman som pålitlighet och jämförs med reliabilitet. Delkriteriet om möjlighet att styrka och 
konfirmera innebär att forskaren ska ha agerat i god tro och inte medvetet ha påverkat 
utförandet eller slutresultatet med personliga värderingar, åsikter eller tankar.  

4.5 Forskningsetiska principer 

I samband med intervjuerna har etiska avseenden gjorts med utgångspunkt i ett antal 
forskningsetiska principer utformade av Vetenskapsrådet (2015) samt beskrivet av Kvale och 
Brinkmann (2009). Informationskravet beaktades genom att informera de som berördes av 
forskningen om intervjustudiens syfte så som studiens uppdragsgivare, kommunen där studien 
genomfördes, samt rektor och lärare på skolan, plus de deltagande eleverna. Samtyckeskravet 
beaktades genom att intervjupersonerna informerades generellt om studien och att de själva fick 
besluta om sin medverkan samt att de även hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. 
Förutom det ingår det också att intervjupersonen avgör hur mycket information som de vill dela 
med sig av samt när den ska ges, vid sådant tillfälle ombads intervjupersonerna att säga pass 
och nästa fråga ställdes.  Konfidentialitetskravet beaktades därefter genom att informera 
intervjupersonerna om att deras deltagande var anonymt. Personuppgifter och liknande 
förvarades och hanterades så att obehöriga inte kunde ta del av dem och deras anonymitet 
skyddas även i studien genom fiktiva namn. Slutligen beaktades Nyttjandekravet genom att 
insamlad data från enskilda personer endast användes för forskningsändamål, vilket även de 
intervjuade personerna informerades om (Vetenskapsrådet, 2015; Kvale & Brinkmann, 2009). 

5. Resultat 
Här presenteras en sammanställning av de 12 intervjuerna som genomförts. Första delen, 
Ungdomens livssituation, riktar sig mot första frågeställningen och andra delen, Uppfattningar 
om idrott samt deltagande och icke-deltagande.  

5.1 Ungdomens livssituation 

I detta stycke behandlas de intervjuade individernas identitet, ryggsäck samt platsen och 
fritiden. Ungdomens identitet innefattar uppgifter om, ålder, kön, personliga egenskaper, 
intressen samt förebilder. Avsnittet ryggsäcken handlar om familjeförhållande, aktiviteter som 
familjen gör tillsammans, föräldrars arbete och bakgrund samt vänskapsförhållanden. Platsen 
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och fritiden lyfter individens boendesituation, omgivning och utbud på platsen samt individens 
fritidsaktiviteter.  

5.1.1 Ungdomens identitet 

De intervjuade ungdomarna är 8 flickor och 4 pojkar. Majoriteten av ungdomarna beskriver sig 
själva med ord som omtänksam, snäll, glad, rolig och aktiv. Hampus beskriver sig dock med helt 
andra ord; “Mmm, typ jag har svårt å koncentrera mig, ehh hmm jag kan inte sitta still, och jag 
är sprallig/.../Jag har ADHD, det är därför.” Fem hade någon i sin familj som förebild, antingen 
mamma, pappa, syskon eller annan släkting. Kajsa berättar; 

Mina föräldrar har varit en stor förebild för att dom har liksom kämpat med sitt och det är, 
ehh. Ja. Kusinen är väl förebild också/.../Asså hon är väldigt intresserad av musik och konst 
och det är hon, hon är en person för det liksom. Asså jag beundrar den faktorn att hon 
liksom har en sån stor... mål att hon brinner för det. Ja. Typ det. 

Fem andra kunde inte nämna någon speciell förebild och två hade en kändis eller annan som 
förebild. Freja säger; ”Det skulle nog vara Kim Kardashian/.../Men asså hon är helt perfekt. Hon 
asså har bra familj och hon har ett perfekt liv/.../Men hon kan hitta på olika saker, dom reser 
väldigt mycket utomlands och… hon har ett eget sminkmärke och…”. 

Majoriteten av ungdomarna umgås gärna med sina vänner på sin fritid, vistas i naturen och rör 
på sig på ett eller annat sätt. Två av pojkarna gillade att spela dator och Jonas tittade gärna på 
serier. Lisa var intresserad av smink och Hampus gillade amerikanskfotboll. Kajsa nämner 
avvikande intresse än de andra; “Ehh. jag är intresserad inom många NO områden, asså jag 
älskar forskning och det/.../Jag älskar att måla, fota och sånt. Det är ett intresse.” 

5.1.2 Ryggsäcken 

Adam valde att inte svara på frågorna kring familjen och finns därför inte med i delar av 
resultatet. Fyra av ungdomarna är födda och uppvuxna i kommunen där studien ägt rum, fyra 
stycken är födda utomlands och två stycken är födda på en annan plats i Sverige och den sista 
nämner aldrig var hon är född. Fem av tolv ungdomar är andra generationens invandrare och 
tre är första generationens invandrare. Nina säger; “...Och min bakgrund är att mina föräldrar 
är från Irak och dom kom hit för ungefär 20 år sen”. Två av de som intervjuades nämnde aldrig 
något om deras ursprung och två har ett svenskt ursprung. Fyra ungdomar har föräldrar som 
har separerat. Två av dessa har god kontakt med båda sina föräldrar och de träffas ofta, medan 
de två andra aldrig träffar båda sina föräldrar på grund av dödsfall och boende i annat land. Sju 
av tolv lever ihop med båda sina föräldrar. Majoriteten av ungdomarna har ett eller två syskon, 
två hade tre till fyra syskon och en av dem nämner inget om sina syskon. Fem är äldst i sin 
syskonskara, tre är mellanbarn och tre är yngst. De flesta säger att det har en god relation med 
sin familj, två av pojkarna nämner att de har en bättre kontakt med sin mamma, Jonas säger; 
“Asså det finns saker som jag inte säger till pappa kanske. Jag säger allt till mamma.” 

Sju av ungdomarna har föräldrar som arbetar inom restaurang branschen. Resterande föräldrar 
arbetar med integrationsfrågor, ensamkommande flyktingbarn, inom vård och omsorg, som 
lokalvårdare, lastbilschaufför, svetsare, apotekare och dataingenjör. Två ungdomars föräldrar 
studerade vid Komvux. Tillsammans med familjen nämner sju av ungdomarna att de reser 
mycket, antingen på semester eller för att hälsa på släktingar. Två av flickorna nämner att de 
tillsammans med familjen är ute i naturen och fiskar mycket. Nina berättar om vad hon och 
hennes familj gör tillsammans; “Vi fiskar på vintern, det är liksom min mammas sambo som är 
verkligen sån här liksom som hittar alltid på aktiviteter, han kan inte stanna hemma…”. Kajsa 
berättar att hon och hennes familj brukar åka på cykelutflykt, gå på museum och kolla på konst. 
Freja berättar de hon brukar gå på badhus, bowla, kolla film eller laga mat ihop med sin familj. 
Lisa nämner att hon och hennes familj brukar titta på fotboll samt spela fotboll tillsammans; 
“...vi brukar gör de såhär på sommaren för kul asså stora och små från familjen med släktingar 
och så, de är asså det är skit kul såhär…”   
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Hälften nämner att det kan ha fått sina intressen från sin familj och släktingar. Ronja säger att 
hon blivit intresserad av träning då hennes bror haft det intresset och Nina säger att hennes 
intresse för att fota kommer från hennes pappa. Kajsa berättar att hennes mamma var 
idrottsintresserad och pappa musik intresserad; “Så jag antar att dom puttade mig åt varsitt håll 
och så blev det någonstans i mitten.” Lisa utmärkte sig med att inte alls följa sin familjs 
intressen då hela hennes familj spelar eller spelat fotboll, medan hon själv inte alls hade något 
intresse i att spela. 

Jo, båda killarna, en spelar i - och den andra i -, pappa när han var liten spelade han också 
fotboll han var jätteduktig, han skulle typ på fara till ett lag men han tacka nej och så, 
mamma spelade som målvakt också när hon var lite, jättelänge, och så nu gör hon det än du 
vet korpen du vet, så hon går där också så, du vet som på sommaren kul och så, ja dem är 
faktiskt jätteaktiva min familj. 

5.1.3 Platsen 

Åtta av de intervjuade bor i lägenhet, två stycken bor i hus, en i radhus och den sista nämner 
inte hur hon bor. Några nämner att det har närhet antingen till skogen, lekparken, fotbollsplan 
eller en affär. Freja berättar till exempel om hennes område; “Vi har en lekpark på våran gård 
och sen går man några steg så ba har vi en till lekpark. Så att om mina kusiner är och hälar på då 
kan vi typ springa dit ensamma”. Fyra av de intervjuade är positivt inställda till de områden de 
bor på och tycker att det är trevliga och bra områden. Fem ungdomar tycker att området de bor 
på är rätt tråkigt och två säger att de nyttjade lekplatserna när de var yngre men inte längre. 
Hampus berättar vad han tycker; “Ja typ mest bara hus och de är en lite lekpark, jag går aldrig 
till den/.../Jag, vill inte, där är tråkigt haha”. Majoriteten av ungdomarna gillar att gå på stan 
och äta tillsammans eller bara umgås med sina kompisar. Tre av pojkarna spelade dator på sin 
fritid och elva av tolv gillade att röra på sig eller vara ute i naturen. Ungdomarna värderar 
fritidsaktiviteter som innefattar natur, rörelse och gemenskap som de bästa 
fritidsaktiviteterna.  Tove lyfter vikten av att alla ska kunna vara med; 

Jag skulle göra någonting som jag vet alla är intresserade av, asså finner rolig, sen så skulle 
jag även ta hänsyn till till exempel jag skulle inte ta dem och bada för jag vet vissa, dem såhär 
har sjal och allting så det skulle kanske bli lite såhär jobbigt för dem, så jag skulle ta hänsyn 
till det, och jag skulle prata med dem innan och se ifall dem kanske har idéer till hur vi kan, 
på saker man kan göra där eller, aa men någonting som alla tycker är roligt och kan va med 
på, det är väl det som är det viktiga. 

För att aktiviteten inte ska bli tråkigt är det viktigt för ungdomarna att de kan aktiviteten eller 
att aktiviteten är enkel. Ronja nämner att en dålig fritidsaktivitet kan vara; 

Då är det att sitta hemma och inte göra någonting alls, sitta fram för mobilen exempelvis. 
Det är liksom slöseri med tid. Sen finns det ju det är samma sak, bara allmänt sitta inne och 
hålla på med sociala medier, asså mobilen, datorn, spela och inte röra på sig. Det är liksom, 
det är onödigt. 

Ett flertal av ungdomarna nämner sociala medier och sitta hemma som något dåligt, dock 
erkänner flera av dem att de sysslar med detta.  

5.2 Uppfattningar om idrott och idrottsföreningar 

Nio av de intervjuade ungdomarna har någon gång varit aktiva inom en idrottsförening, men är 
vid studiens genomförande inte längre det av olika anledningar, medan tre aldrig varit med i en 
idrottsförening. Detta avsnitt handlar om, idrott som samhällsnytta samt om deltagande och 
icke deltagande. I avsnittet om idrott som samhällsnytta lyfts ungdomarnas tankar om idrott 
och föreningsidrott, avsnittet deltagande och icke deltagande handlar om anledningar till att 
vara med eller inte i en idrottsförening. 
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5.2.1 Idrott som samhällsnytta 

Det första de flesta tänker när det hör ordet idrott är träna, springa, fotboll och sport. Lisa 
tänker först och främst på snygga killar medan Kajsa tänker “Någonting jag inte skulle leva 
utan…”. Samtliga tycker att idrott är för alla men ungefär fem tror att funktionshinder kan vara 
ett hinder för att kunna delta i vissa idrottsaktiviteter. Tove nämner; ”Ja men jag menar, om 
man kanske sitter i rullstol kanske höjdhoppning inte det smartaste, ja… Det finns ju såhär, typ 
basket på för dem, som dem kan utföra, det finns styrketräning, styrka sin överkropp och armar 
och så, så det går”. Ungdomarna lyfter olika fördelar med idrottsföreningar, de flesta säger att 
det kan vara roligt, att tränare kan motivera och göra så man utvecklas mera, att man får träffa 
nya människor, att det kan vara enkelt och roligt. Ronja förklarar; 

Asså fördelen är ändå att man blir peppad, man blir liksom man har liksom en tränare som 
kan säga åt en om man gör rätt eller fel oftast kanske. Ehh. Som sagt man blir peppad och 
man har ju andra man tränar med oftast kanske. Det blir lite roligare kanske, men det beror 
också på hur man är som person och hur man själv känner. 

Två pojkar säger även att sporten blir mer på riktigt när man spelar i en idrottsförening. Vidare 
nämns även att föreningar är bra om man vill satsa och komma långt inom en sport. Nina säger 
att en förening är bra för de kan hjälpa till med utrustning till alla spelare. Ronja lyfter några 
fysiologiska fördelar med idrott; ”Ja, jag tror det. Inte på grund av att man är tjock eller smal 
utan det är asså idrott är inte bara på grund av vikten utan det är liksom. Det är för att må bra 
allmänt, att hålla upp sin hälsa och så. Så det är klart att det är viktigt så länge man mår bra av 
det”. 

5.2.2 Deltagande och icke deltagande  

I följande redovisas resultat kring ungdomarnas uppfattningar om idrott, samt det anledningar 
ungdomarna anger till att delta eller att inte delta i idrott och andra aktiviteter på fritiden.  

- Gemenskap och Roligt 

De intervjuade ungdomarna fick chans att berätta varför de tror att ungdomar söker sig till 
idrottsföreningar. De mest framträdande anledningarna till varför vissa väljer att delta i 
idrottsföreningar var enligt ungdomarna var, gemenskapen, kompisar och att aktiviteten är 
rolig. Det är också dessa anledningar som motiverar ungdomarna mest till att delta i olika 
aktiviteter på fritiden. Tina berättar varför hon tror att vissa söker sig till föreningsidrotten; 
”Ehm, jag tror väldigt många går med i det för att skaffa vänner, asså såhär större 
sällskapskrets, typ ehm så det är ju väldigt mycket för det tror jag, och sen vissa kanske bara 
tycker att sporten är rolig och hålla på med den... ”. Gemenskapen är inte bara viktig i 
föreningsidrotten. Majoriteten vill gärna ha fler områden där de kan umgås med sina vänner. De 
vill gärna se fler butiker, kedjor och restauranger med längre öppettider,  i de områden där de 
bor. För de flesta ungdomarna är det viktigt att ha platser där de kan umgås med sina kompisar. 
Lisa berättar vad hon tycker; 

Mer typ såhär du vet typ såhär café som på kvällen som man kan och hänga du vet lite mer 
musik och typ såna saker, typ såhär för alla inte för typ, ja det blir kul/.../Asså det är typ 
såhär mer, mer öppettider på kvällen det är typ sånt är ju ganska mycket såhär man har 
tråkigt hemma man typ såhär gå ut och ta en fika eller nånting med kompisar och så, sånt 
sån dära, såna saker typ mer av det liksom, nya ställen och lite mer du vet såhära typ som 
Starbucks du vet lite mer kända märken du vet såhär Frozen yoghurt du vet, mer såna saker. 

Två ungdomar vill gärna ha en skatepark och tre andra vill gärna ha mer tillgång till 
fotbollsplaner, sporthallar och möjligheter att utöva idrotter på fritiden med sina kompisar. 
Hampus vill ha möjlighet att låna eller hyra utrustning för att kunna hitta på fler och varierande 
aktiviteter med sina kompisar , han säger; “Om typ - hade så man kunde låna ut så här 
brännbollsgrejer, skulle vara kul”. 
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- Påverka och bestämma 

Sju av tolv betonar vikten av att få vara med och påverka eller bestämma den aktivitet de ska 
delta i. Tina säger varför hon tycker att det är viktigt att få vara med och påverka; “Ja det tycker 
jag, för om man inte påverkar så blir man ju själv inte intresserad, så då blir det ju inte roligt och 
göra vad det nu är man gör, så ja det tycker jag”. Adam berättar att han vill bestämma själv när 
han spelar fotboll med sina kompisar och säger; “Ja man har väl mer så här stress och press när 
man så här spelar i något speciellt lag eller så, när har man så här stor match…”. Att 
föreningsidrotten är så styrd och att man inte får bestämma själv tror sju av ungdomarna är 
anledningen till att man väljer bort föreningsidrotten. Anna förklarar varför hon inte tycker om 
föreningsidrotten; ”Att när man är med kompisar så får man välja själv. Det är mer fritt. Och då 
behöver man inte göra exakt som reglerna säger eller ehh och när man är med i förening är det 
också kul, men ehh då blir man så hära tillsagd vad man ska göra”. Ungdomarna ger förslag på 
flera olika slags aktiviteter och Nina tycker det är viktigt att ungdomarna själva får vara med och 
bestämma hon säger såhär; “Och så tycker jag att man, att kommunen borde skicka ut personer 
som frågar om vad dom skulle vilja hålla på med”.  Diana har ett förslag hon skulle tycka var 
roligt och som hon önskade kunde anordnas på hennes hemort, hon kallar det Olympiska dagen 
och berättar; ”Det är olika sporter och så byter man varannan timme, och så på en timme så kör 
man taekwondo, man kör rid, man rider, man…. ehh man spelar fotboll, tennis, badminton olika 
och så byter man. Och så får man också lunch”. 

- Kompetens och kunnighet 

Vidare nämns inre faktorer så som kunskap och kompetens som anledningar till att delta eller 
inte vilja i idrott eller en aktivitet. Några av ungdomarna menade att kompetens inom sporten 
var en anledning till att vissa barn och unga deltog i föreningsidrott. Flera av dem belyser vikten 
av att vara duktig inom sin idrott. Lisa berättar om sin pappa som hade hög kompetens inom 
fotboll; “pappa när han var liten spelade han också fotboll han var jätteduktig, han skulle typ på 
fara till ett lag men han tacka nej och så…”. Fyra anser att många inte börjar med föreningsidrott 
då dem är för gamla och inte duktiga nog. Kajsa tror att vissa avstår för att de inte vill börja 
träna med en yngre träningsgrupp, vilket många får göra då de är nybörjare och menar också att 
det kan vara svårt att komma in i en idrott man en gång lämnat och säger; 

Asså för nu i den här nivån när alla liksom i fotboll tävlar för att komma med i större lag och 
det är nu man tävlar seriöst. Det är… nu inom gymnastiken går det liksom och tävla i 
världsturnén. Det blir liksom allvarligt på riktigt och det är riktigt svårt att komma in i det 
igen. Asså det är nästan omöjligt. 

Ronja berättar om varför hon inte är med i föreningsidrott; ”Jag tyckte fotboll var intressant, 
men att börja om på nytt, för jag var ju inte liksom duktig och så, så jag kände att det är lite för 
sent nu”. Hampus tror att det uteblivna deltagandet kan bero på dåligt självförtroendet och brist 
på känslan av kompetens, han säger; “Jag tror dom är för rädda att vad andra folk ska tycka om 
dom/.../Och att dom tror inte på sig själva att dom kan”. Kajsa har ett förslag på hur fler kan ta 
sig i föreningsidrotten även fast de känner att de saknar kunnighet och är för gamla, hon 
berättar om sitt förslag;  

Alltså, nybörjar lag för många sporter för tonåringar. För det finns inte har jag märkt. Asså 
nybörjar lag inom fotbollen eller gymnasisten om du vill vara med i ett nybörjar lag är det 
med 8 och 5 åringar. Så det saknar jag väldigt mycket att så här. Jag vill prova på nya 
sporter, jag vill göra nya sporter men det finns inga nybörjar lag i min ålder. 

- Föräldrar och omgivning  

Ungdomarna beskriver även att föräldrar, tränare, syskon, kompisar eller andra vuxna kan 
påverka medverkan i en idrottsförening och ge stöd och uppmuntran vilket ungdomarna anser 
kan vara viktigt för att de ska bli motiverade. Ronja berättar hur tränare och omgivningen 
motiverar henne;  
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...man blir liksom man har liksom en tränare som kan säga åt en om man gör rätt eller fel 
oftast kanske. Ehh. Som sagt man blir peppad och man har ju andra man tränar med oftast 
kanske. Det blir lite roligare kanske, men det beror också på hur man är som person och hur 
man själv känner... 

Freja ger ett exempel på dålig uppmuntran; “Att det är en lärare eller vad man ska kalla det som 
skäller på oss hela tiden och som säger åt oss att vi gör fel och att vi inte kan det där.”  Hon säger 
också att det uteblivna deltagandet kan bero på att föräldrarna inte vill att ungdomarna ska vara 
med. Tina berättar om hur föräldrar och tränare kan påverka på ett negativt sätt;  

Ja men vissa blir väl tvingade kanske av sina föräldrar, jag vet min kompis hon simmar och 
hon får, fick inte sluta för sina föräldrar fast än hon själv hade fått jättemycket skador och så, 
och även hennes tränare lät knappt henne sluta, så det var ju väldigt svårt för henne att ta sig 
ut ur det... 

Kajsa förklarar vidare vad dålig motivation kan vara; “Liksom man måste ju peppa nån. Man 
kan ju inte bara gå fram och ba här, du ska vara med, men asså du ska spela fotboll. Liksom 
många spelar inte fotboll här, så det skulle bli väldigt så här. Va, nej jag vill inte”. 

- Intresse och andra anledningar 

Ungdomarna i studien ansåg att ett intresse för idrott och den specifika sporten var en 
bidragande faktor till att delta i föreningsidrott. Fem av dem säger att de motiveras av 
aktiviteter de har ett intresse för. Hälften av ungdomarna tror att bristen på intresset gör att 
man inte vill delta och tre av dem tror att ointresset kommer från olust samt brist på pengar och 
tid. De nämnde faktorer så som skador, kostnad, tid, flytt, upphörande av verksamhet och 
skolan som anledningar till att inte delta i föreningsidrott. Exempelvis säger Kajsa; ”Jag skadade 
knät inom fotbolls spelandet och jag har fortfarande svårt med att spela och vara väldigt aktiv 
inom sporter”. Sex av ungdomarna säger dock att om det skulle fungera med skolan och att 
tillgången på deras idrott skulle finnas, finns och chansens att de skulle börja med 
föreningsidrott.  

6. Diskussion  
Genom denna studie har en bild av tolv ungdomars livssituation, deras fritidsintressen och 
bakgrund målats upp. Majoriteten kommer från de lägre socioekonomiska klasserna, har 
mångkulturell bakgrund och bor i lägenhetsområden. Det största intresset för de flesta av 
ungdomarna är att umgås med vänner. Dessa ungdomar anser att idrott är någonting bra och 
många av dem sysslar med någon form av idrott på sin fritid, exempelvis fotboll på skolgården 
eller brännboll med kompisarna. Alla tycker också att idrott ska vara roligt, men många väljer 
att inte delta i föreningsidrotten på grund av att den är för reglerad och styrd. Generellt sett trivs 
ungdomarna bra utanför föreningsidrotten och har ingen större strävan om att bli en del av 
den.   

6.1 Ungdomens identitet 

Utifrån de intressen och egenskaper som individerna redovisade vid intervjuerna kan ett antal 
identiteter inringas. Exempelvis går det att finna, musikern, den roliga killen, de två frilufts 
tjejerna, smink-tjejen, data-killarna och den amerikanska fotbollsspelaren. Flera ungdomar har 
varit aktiva inom olika idrotter men slutat. Eftersom många av ungdomarna enbart sysslade 
med idrott under en kort period är Ex-rollerna som Ebaugh (1988) skriver om i sin studie inte 
speciellt framträdande. Den enda person som gått från en roll till en annan är Kajsa, från 
fotbollsspelare till musiker. Det kan tänkas att Kajsa genomgått de två första faserna av 
disengagement process, tvekan kring den nuvarande rollen och övervägande kring en ny roll och 
är nu inne i tredje fasen då hon själv titulerar sig som musiker. Klivet från en annan roll till en 
ny påverkas i stora drag av omgivningen och Kajsa har fått sitt intresse för musik genom sina 
föräldrar och kanske har det underlättat klivet från idrottare till musiker. Precis som Kajsa har 
många av ungdomarna flera olika intressen och på så vis kanske aldrig helt och fullt ingått en 
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specifik roll och därför inte heller kunnat följa disengagment process och frigöra sig från denna 
roll. Kanske är det så att barn och ungdomar i åldrarna 12 - 16, ännu inte funnit sin rätta 
identitet och roll, och kan därför inte heller lämna en viss roll och skapa ex-rollen.  

Ungdomarna aktiverar sig på fritiden med både aktiviteter som bidrar till egenvärde och 
investeringsvärde. De flesta av ungdomarna söker glädje och gemenskap vid olika aktiviteter 
och på så vis blir det egenvärde som Engström (1999) pratar om det viktigaste för dessa barn. 
Många vittnar dock om att skolan tar upp en hel del och att det är något ungdomarna måste 
ägna sig åt, vilket kan ses som det Engström (1999) kallar investeringsvärde. Alla ungdomar rör 
sig på ett eller annat sätt under fritiden men ingen av dem symboliserar idrottsidentiteten, där 
mycket tid spenderas på idrotten och idrotten är mycket betydelsefull, som Trondman (2011) 
skriver om. Däremot har de flesta ungdomar den svaga idrottsidentiteten, där fokus är på att 
utövandet ska vara roligt i första hand.  

Fritiden formas av uppväxten (Larsson, 2008), identiteten är en del av uppväxten (Bäckström, 
2002) och fritiden är grundläggande för att forma identiteten (Nilsson, 1994). Detta betyder, 
har individer haft ungefär samma uppväxt kommer också fritidsintressena och identiteten bli 
liknande varandra. Många barn har haft samma uppväxt, har liknande fritidsintressen och har 
på så sätt format liknande identiteter. De flesta av ungdomarna är uppvuxna under liknande 
förhållanden, är i ungefär samma ålder och har likande livsvillkor och finner därför samma 
värde och betydelse i aktiviteter. Att gå på stan och umgås med vänner är det mest framträdande 
fritidsintressena hos de intervjuade ungdomarna. De finner alltså ett större värde i dessa 
fritidsintressen, än i att idrotta. Det här kan förklara varför Trondmans (2011) begrepp svag 
idrottsidentitet går att återfinna hos de intervjuade ungdomarna.  

6.2 Ryggsäcken 

Tio ungdomar är antingen andra eller första generationens invandrare och de flesta av dem bor 
eller är uppväxt i lägenhetsområden. Tidigare erfarenheter av idrott har fått flera av 
ungdomarna att avstå (exempelvis skolidrotten, eller när de testat på föreningsidrotten, 
avståndet). Exempelvis om ungdomarna haft en dålig upplevelse eller dåliga erfarenheter från 
skolidrotten tenderar de att värdera idrott som något som är bra men som inte passar dem. 
Många förknippar också idrott med springa, fotboll, rörelse vilket också tycks komma från 
erfarenheten i skolan. Vissa ungdomar har svårt att ge en förklaring på varför det känner som 
det gör, något som kan tänkas logiskt då habitus är något naturligt och som Stuij (2015) säger 
får ungdomar sitt habitus redan som små och det kommer helt omedvetet. Ungdomarna kanske 
aldrig ens reflekterat över varför de känner som det gör eller tycker som det gör. Bourdieu 
(1990) menar att habitus avgör vilket socialt utrymme individen känner sig berättigad till och 
samma sak händer här när några av ungdomarna har svårt att förklara varför idrott inte är 
något för dem, eller varför de inte gillar idrott. Habitus kan tänkas vara relativt okänt för 
gemeneman och kanske är det just med begreppet habitus vi bäst kan förklara våra åsikter, 
tankar och handlingar, vilket kan göra det svårt för ungdomarna att sätta fingret på vad som 
skapat deras tankar om idrott. Engström (2010) menar att alla individer bär på känslor som 
avgör vad som passar och är intressant och kanske är det därför ungdomarna har svårt att sätta 
ord på varför det känner som det gör inför de olika aktiviteter. Enligt hans studie är intresse till 
idrott kopplat till kulturellt kapital, vilket bekräftas genom Kajsa som både har ett stort 
kulturellt kapital samt ett stort intresse för idrott.  

Som nämnts tidigare har ungdomarna liknande uppväxt, fritidsintressen och boendeform, vilket 
kan skapa relativt lika habitus som kan förklara sambandet mellan deras relativt lika tankar och 
åsikter om idrott. Ungdomarna värderar det sociala kapitalet högt, då de flesta av dem anser att 
vänner, gemenskap och familj är det viktigaste för att de ska trivas i de aktiviteter de gör på 
fritiden, i form av vänner och familj. Det symboliska kapitalet framgår mest i intervjuerna när 
ungdomarna berättar om sina kompisar och vad dem gör tillsammans. För Lisa och hennes 
sociala grupp finns det ett värde i att vara intresserad och insatt i smink, för Hampus och hans 
vänner ligger värdet i att vara duktig och kunnig inom dataspel och för Diana och hennes 
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kompisar är inaktivitet, tv och stillasittande inte något värdefullt alls. För Kajsa är det kulturella 
kapitalet i form av musik, konst och kultur av stor betydelse och något som hon värdesätter, 
något som kanske kommer från att hennes föräldrar och kusin finner stort nöje i sådana 
aktiviteter. Kultur, musik och konst är på så vis ett symboliskt kapital i hennes familj. Enligt 
Nilsen et. al (2012) samt Riksidrottsförbundet (2005) framgår det att barn från lägre 
socioekonomiska positioner i mindre grand är med i föreningsidrotten, vilket går att koppla till 
det resultat denna studie kommit fram till. Sju av ungdomarna lever med båda sina föräldrar 
och men inget mönster gick att se hos de ungdomarna med föräldrar som separerat. Alla 
ungdomar som hade föräldrar som separerat var intresserad av idrott och var aktiva, dock 
utanför föreningsidrotten. Två av dem har varit med i föreningsidrott medan två aldrig varit 
med. Den kulturella friställningen Ziehe (1986) skriver om avspeglas mest i Lisa, då hon har 
föräldrar och syskon som är väldigt aktivt och intresserade av idrott, medan hon själv inte alls 
skulle kunna tänka sig att vara med. Kanske är denna friställning ett sorts uppror eller 
tystprotest, Lisa har kanske fått höra för mycket om idrott, då i synnerhet fotboll, och på så vis 
tappat intresset. Hon valde istället en helt egen väg och intresserar sig nu för smink. Larsson 
(2008) skriver om att smaken eller intresset symboliserar vem man vill vara och kanske kan det 
vara så att Lisa inte vill vara en person som blir förknippad med fotboll eller idrott. Det 
symboliska kapitalet bland hennes kompisar är kanske av helt annan art och för att upprätthålla 
detta kapital och på så vis även stärka det social kapitalet väljer hon att intressera sig för annat 
(smink) för att symbolisera att hon är en smink-tjej istället för att bli fotbolls-tjejen.  

6.3 Platsen & fritidsvanor 

Majoriteten av ungdomarna bor i lägenhet och enligt RF (2005) är de barn som bor i villa mer 
aktiva inom föreningsidrotten. Kajsa är en av de få barn som bor villa och uppvisar också störst 
intresse för föreningsidrott. Dock bor Lisa också i villa och för henne är ett aktivt deltagande i 
föreningsidrott inte av intresse. Fem ungdomar berättar att de som unga spenderade mycket tid 
inom sitt bostadsområde och flera av dem har på så vis hittat vänner, vilket går att koppla till 
det som Book (2007) skriver om att barn och unga är geografiskt anknyta till sitt bostadsområde 
och spenderar mycket tid där. Naturen är ett intresse för flera av ungdomarna och två av 
flickorna berättar om att de brukar vistas ute i skogen och precis som Book (2012) skriver så har 
platsen betydelse för vilket utbud och möjligheter till aktiviteter som ges. De två flickorna bodde 
båda två i närheten av skogen och på så vis är intresset för naturen något som faller sig naturligt. 
Tillgången på fritidsanläggningar är viktigt för att unga ska öka sin fysiska aktivitet 
(Krahnstoever Davison & Lawson, 2006; Giles-Cortia & Donovan, 2002). De ungdomar som 
hade tillgång på exempelvis promenadstigar, fritidsanläggningar och fotbollsplaner använde 
också dessa i stor utsträckning. Som Giles-Cortia och Donovan (2002) skriver så användes ofta 
de fritidsanläggningar som finns i området och det stämmer i många fall då ungdomarna 
berättar om att det går till fotbollsplanen eller till skogen utanför hemmet. Ungdomarna som 
intervjuades berättade också att de gärna umgås med varandra på stan och några gillade att vara 
vid hamnen. Detta kan ses som informella anläggningar som Giles-Cortia och Donovan (2002) 
beskriver, på så vis stärks deras forskning utifrån denna studie. Som Nilsson (1998) skriver har 
fritidsintresse koppling till bostadsorten vilket återigen går att koppla till att unga med en skog i 
närheten får ett intresse för natur, unga med en fotbollsplan i närheten blir intresserad av 
fotboll och så vidare. I mellersta Norrland är närheten till naturen stor och som Nilsson (1998) 
skriver så aktiverar de som bor på landsbygden sig med exempelvis fiska, besöka fritidsgårdar, 
umgås med familj och vistas i naturen. Allt detta går att se i den genomförde studien och kan på 
så vis stärka Nilsson studie. Det som är avvikande är Kajsa som gillar att gå på museum och titta 
på konst, det är ett beteende Nilsson säger är mer förknippat till människor som bor i 
storstadsområden än till landsbygden och små orter. Detta kanske kommer från att Kajsa och 
hennes familj är från New York och kanske sitter storstads beteendet fortfarande i.   

Ungdomarna i studien önskar framförallt nya mötesplatser där de kan umgås med sina vänner, 
detta är enligt Ungdomsstyrelsen (2006) något som ungdomar i städer ofta önskar sig för att 
platsen eller orten ska bli attraktivare. Ungdomsstyrelsen (2006) skriver också att ungdomar 
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önskar få vara med och påverka något som kommer behandlas i avsnittet motivation, längre 
fram i diskussionen. Larsson (2005) skriver att teknologi har förändrat ungdomars fritidsvanor 
och det syns också hos det intervjuade ungdomarna i forma av tv och data-spel. Trots att många 
av ungdomarna säger att de använder sig att sociala medier, mobil och tv så är det flera av dem 
som säger att detta är något dåligt och tråkigt, de föredrar att umgås med vänner och Ronja 
nämner till och med att teknologin är en tråkig fritidsaktivitet. Detta kan diskuteras vara en 
kollektiv kulturellfriställning, då många av dessa barn växt upp med sociala medier, smart-
phone och teknologi, men idag ser ett större intresse i annat. De värdesätter den sociala 
interaktionen och miljön runt omkring dem. Tillsynes verkar dagens ungdom enbart intressera 
sig för det teknologiska så som Facebook, instagram och kik, men kanske är trenden på väg att 
ändras. Ungdomarna i denna studie vittnar om att teknologin håller på tappa sitt fäste och det 
som finns på utsidan av skärmarna kanske har större betydelse än de som finns på insidan. 
Socialt stöd har också av betydelse för att uppnå rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet och 
studien har visat att de personer med en träningspartner eller de personer som var medlemmar i 
en klubb var mer benägna att uppå rätt aktivitetsnivå (Giles-Cortia & Donovan, 2002). 

6.4 Idrott som samhällsnytta 

På många sätt hänger ungdomarnas tankar om idrott ihop med det som förklaras i Idrotten vill 
(2009), det ska vara roligt och alla ska få vara med. Dessutom går ungdomarnas uttalanden att 
koppla till det som Larsson (2008) skriver om idrott att den är väl synlig och engagerar många. 
Alla ungdomar har en uppfattning om idrott och föreningsidrott, alla berörs av den på något sätt 
och de har åsikter om den. Fler av ungdomarna är snabba med att säga att det inte är några 
idrottspersoner och som Engström (2002) skriver handlar idrott om en speciell livsstil, något 
ungdomarna inte anser sig ha, dock vet de om att den finns. Ungdomarna är medvetna om att 
det finns idrottspersoner, men det vet också om att de finns sådana som inte är idrottspersoner 
och det är något som flera av dem själva titulerar sig som. De finns dock ett fåtal som säger att 
dem är amerikanska fotbollsspelare eller fotbollsspelare, det kan tänkas att dessa personer ser 
sin identitet utifrån idrott, trots att det inte ingår i en idrottsförening. Här kan en återkoppling 
göras till Trondmans (2011) begrepp om svaga idrottsidentiteter vilket flera av ungdomarna 
anser sig vara. En viss identitet ägnar sig åt sport och idrott, något Engström (2002) också 
säger. Trots att ungdomarna inte helt och fullt anser sig vara idrottspersoner är det många av 
dem som ser det nyttiga och bra med idrott. De säger exempelvis att föreningsidrotten kan ge 
vänner, uppmuntran från tränare och att det kan vara roligt. Engström (2002) skriver om idrott 
som en viktig fostran och socialisationsmiljö vilket går att se i barnens uttalande om det positiva 
med föreningsidrott. Ungdomarna socialiserar även på andra sätt, exempelvis genom familjen 
och familjens bekanta och genom skolan.  

Ungdomarna har också en förståelse för att idrotten kan ge hälsofördelar, att man blir alertare 
och får bättre flås, vilket kan ses utifrån Thedin Jakobsson och Engströms (2008) studie där de 
skriver om att idrott kan bidra till hälsofördelar. Men trots att ungdomarna inte är med i 
föreningsidrotten är majoriteten av dem aktiva utanför och utvecklar på så vis de motoriska, 
fysiska och taktiska färdigheterna som Thedin Jakobsson och Engström (2008) skriver att idrott 
ger. Så trots att föreningsidrotten är bra på många sätt och ungdomarna vet om det, så väljer de 
att avstå. Vad det beror på kommer diskuteras längre fram.  

6.5 Motivation 

Många ungdomar belyser betydelsen av att få känna kompetens, uppmuntran och bli hörd som 
något viktigt för att dem ska känna motivation och vilja till att utföra något. Dessutom är det 
viktigt för dem att vara med kompisar, känna gemenskap och samhörighet. Allt detta går att 
koppla till känsla av värde och samhörighet som Glasser (1974) skriver om, det går även att 
koppla till den forskning Thedin Jakobsson och Engström (2008) samt Thedin Jakobsson 
(2013) presenterar. Ingen av ungdomarna nämner att de känt sig utanför gemenskapen och har 
då inte heller nämnt det Glasser (1974) nämner om negativa känslor, aggressivitet eller 
nedstämdhet som kan uppstå vid ett utanförskap. Glassers teori hänger på många sätt ihop med 
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Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang. Några ungdomar berättar om att det är 
viktigt att kunna och förstå den aktivitet de håller på med. Ungdomarna tror att många låter bli 
att börja med föreningsidrott för att man inte är duktig nog, vilket stärker teorin om KASAM. 
Vart ifrån denna uppfattning kommer ifrån är svår att kartlägga men kanske kan det vara så att 
ungdomarna har en bild av att “idrottspersoner” är duktiga på den sport de utöver. Kanske 
handlar det om tidigare upplevelser och erfarenheter där exempelvis bara de som är duktiga på 
fotboll och är de som spelar fotboll. Ett antal av ungdomarna målar upp en bild av att det finns 
de om spelar fotboll på riktigt och några som spelar på skoj, de som spelar på skoj platsar inte i 
något lag för att de inte är duktiga nog. Det kan tänkas att ungdomarna som inte känner eller 
upplever sig ha en idrottsidentitet också tror sig vara dåliga och inte är välkomna in i idrotten. 
Många menar att det viktigaste för att de ska delta i en aktivitet är att det ska vara roligt och 
tillsammans med kompisar, det är det som är det meningsfulla i aktiviteten. På så vis motiveras 
de också av saker som är roliga och tillsammans med andra. Exempelvis säger Nina att hon kan 
spela fotboll men att hon egentligen inte tycker det är så roligt men att hon göra det för 
kompisarna. Det kan på så vis tänkas att individerna som gör aktiviteten för att uppnå glädje har 
en stark inre motivation, som Ryan och Deci (2009) skriver om. När ungdomarna berättar om 
vad som är bra med föreningsidrott så nämner dem yttre motivation i form av en tränare och att 
denna tränare kan göra så att deltagarna når längre och åstadkommer mera. Men när 
ungdomarna gör aktiviteter på sin fritid, gör de dem framförallt genom den inre motivationen 
och för det egenvärde som Engström (1999) skriver om och som nämnts tidigare. Amotivation, 
som Standge (2012) skriver om yttrar några elever om när de beskriver hur de känner inför 
skolidrotten eller när Lisa berättar om att hon inte gillar basket och inte hade något som helst 
engagemang till den aktiviteten.  

Det är dessutom viktigt att ungdomarna upplever positivt uppmaning från omgivningen för att 
vilja fortsätta. Och precis som Frejas exempel på dålig motivation så säger Aggestedt och 
Tebelius, (1977) att negativa kommentarer kan leda till att utövandet upphör eller att 
deltagandet uteblir. Däremot om unga får positivt feedback och kommentarer ökar chanserna 
till att de fortsätter med aktiviteten, vilket många av ungdomarna vittnar är en bra typ av 
motivation. Allender, Cowbrun och Foster (2006) kom fram till att de största 
motivationsfaktorerna var roligt, njutning och socialt umgänget och det är precis detta som den 
genomförda studien visade. Framförallt är det roliga och det sociala som lockar ungdomarna till 
olika aktiviteter. Frågan är vad det där roliga egentligen är för något. Det nämns flera gånger 
under intervjuerna att kompisar och intresse är viktigt för att ungdomarna ska bli motiverade 
och kanske är det dessa aspekter som bidrar till att skapa det roliga. Det kan tänkas att alla 
människor stimuleras och finner nöje i olika typer av aktiviteter, smaken varierar som Engström 
(2010) skriver, rimligtvis bör också det roliga variera från person till person. Men trots att 
smaken variera så väljer många ungdomar att beskriva de aktiviteter de sysslar med och 
anledningarna till varför de sysslar med dem som roligt. Kanske är det så att ordet roligt rullar 
lättast på tunga som förklaring till varför individer väljer att göra något, det är kanske helt 
enkelt det rätta sättet att förklara anledningen till och valet av fritidsaktivitet. Föräldrar som 
motiverade var också något som kom fram genom intervjuerna och som Allender et al. (2006) 
också kom fram till.  

6.6 Inget deltagande  

Genom en studie som SCB genomförde på uppdrag av Riksidrottsförbundet framkom det att 
28% heller idrottade på egenhand än i en förening.  Anledningen till varför ungdomar inte är 
med i föreningsidrott är enligt den genomförda studiens resultat, på grund av att det är för dyrt, 
bristen på intresse, negativ inställning till idrott, låg självuppfattning, möjligheter till att 
påverka, tävling och negativa erfarenhet från skolan. Alla dessa anledningar går att återfinna i 
den tidigare forskningen (Allender et al., 2006; Redelius, 2004). Exempelvis nämnde Hampus 
att han trodde dåligt självförtroden var en bidragande faktor till att man inte vill vara med, de 
flesta trodde de berodde på ointresse för aktiviteten. Några nämner skolidrotten när de berättar 
om deras idrottsupplevelser och det är inte alltid de har en positivt uppfattning av den, snarare 
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tvärtom. Anledningar till att de lämnat idrotten är framförallt att tiden inte fanns, kostnad, 
okunskap eller tränare och det kunde också Enoksen (2011) visa utifrån hans studie. Fanzén och 
Peterson (2004) nämner också att tränaren har en betydelsefull roll för att få ungdomarna att 
vilja fortsätta idrotta. Detta är något som flera av ungdomarna förklarar som en anledning till 
varför de lämnat idrotten, att deras tränare inte var bra nog.  

Idag finns möjligheterna att utöva idrott utanför den föreningsdriven idrotten och som Norberg 
(2013), Larsson (2008) och Ziehe (1986)  skriver så har samhället förändrats och att detta också 
påverkar utövandet av idrott inom en förening. Många av de ungdomar som intervjuats menar 
att det hellre väljer att idrotta på egen hand istället för att göra det inom en förening där allt är 
styrt. Några av ungdomarna och speciellt Adam nämner att det kan uppstå press och stress när 
man ska spela i ett lag och därför spelar han istället bara på skoj med kompisarna.  
Föreningar i Sverige är bra på att rekrytera medlemmar, de är duktiga på att bedriva verksamhet 
för de personer som har idrottsidentiteter och som är tävlingsinriktade. Även fast det finns ett 
öppenhetskrav, alla har rätt att få vara med och ingen får nekas medlemskap, är föreningen 
utifrån de intervjuade ungdomarna någonting som är styrt och reglerat. Det är till och med så 
styrt att flera av ungdomarna avstår från föreningar på grund av just det. Coté och Hancock 
(2016) skriver om en balans som måste uppstå för att minska avhoppen och öka delaktigheten. 
Ungdomarna som intervjuades hade inga konkreta förslag på hur föreningsidrotten skulle 
kunna förändras, eller vad som skulle kunna få dem att delta. Kanske är det så att den 
föreningsidrott som bedrivs i Sverige idag är så pass inrotad och har kört så länge i samma 
hjulspår, att inte ens dagens ungdomar ser en möjlig förändring. ”Men asså man kan ju inte 
tvinga någon”, men frågan är ifall föreningsidrotten, Riksidrottsförbundet, behöver tvinga 
någon, men inte heller söker efter några andra till deras verksamhet, kanske vill de ha med de 
som redan är med. De som har den rätta identiteten, idrottsidentiteten, och det rätta målen, 
eliten. Kan det möjligen vara så att målet som föreningsidrotten i Sverige försöker uppnå, att 
alla ska vara med, är en utopi och aldrig någonsin kommer uppnås. Däremot har kanske denna 
studie bidragit med att bevisa att just motsatsen är helt acceptabel. Föreningsidrott är kanske 
inte för alla och det är faktiskt helt okej. Det går att uppnå ett bra liv utan att vara aktiv inom 
föreningslivet, det går att hitta kompisar och det går att älska idrott utan att någonsin sätta sin 
fot innanför föreningens gränserna. Föreningsidrott kanske inte är för alla, men det är helt okej.  

Metoddiskussion 
Valet av intervju som metod går i efterhand att diskutera, de var eventuellt inte den bästa 
metoden för studiens syfte och frågeställningar. De teman som formades och som låg till grund 
för intervjuguiden var till en början en trygghet, men har under studiens arbete ifrågasatts. En 
del funderingar uppstod under pilotintervjun då inte alla frågor kändes lika lätta att besvara 
som det antogs. En del av svaren var inte heller av den karaktär som var väntad. 
Intervjupersonen som deltog på pilotintervjun var en bekant till intervjuarna och i en ålder som 
inte representerade urvalet. I efterhand hade det varit bättre om pilotintervjun ägde rum med 
en person som representerar urvalsgruppen och som intervjuarna inte hade någon relation till 
för att komma så nära studiens arbete som möjligt. På så sätt hade misstag eventuellt kunnat 
undvikas. För under de tolv intervjuerna upptäcktes allt eftersom att en del frågor var svåra att 
besvara för någon som gick i årskurs 6-9. Vid flera tillfällen besvarades frågorna med ”jag vet 
inte”, i ett sådant läge uppstod en tvekan hos intervjuaren och bristen på erfarenhet slog till, 
vilket ledde till att flera frågor på ett sätt drogs ur intervjupersonen eller så blev de inte 
besvarade överhuvudtaget. Detta påverkade studien på så sätt att den endast har tagit på ytan av 
något som kunde ha upptäckts på djupet. Eventuellt kan intervjuarna som var två vid varje 
intervju påverkat intervjupersonen negativt så att denne blev nervös och inte visste vad de skulle 
svara på frågorna. Dock tycktes ingen av den intervjuade bli störda av den som observerade 
intervjun. Det kan givetvis diskuteras att stämningen och svaren hade kunnat se annorlunda ut 
ifall enbart en intervjuare deltagit vid intervjun. Förutom det upplevdes det som att flera av 
intervjupersonerna från början ville lyfta deras idrottande, eller förklara lite genant att de inte 
utövade idrott i någon organiserad form. Vid presentationen av studien till eleverna som 
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urvalsenkäten delades ut till, beskrev det kort om var intervjuarna kom ifrån och att studien 
handlade om fritidsaktiviteter. För att undvika att eventuellt påverka elevernas enkätsvar 
undveks ett förtydligande av det direkta syftet med studien. Tanken var att fokus skulle ligga på 
vad eleverna faktiskt gjorde på fritiden och inte på om de är aktiva inom idrott eller inte. Trots 
detta  så  började majoriteten av intervjupersonerna ändå med något i stil med ”jag idrottar inte 
så mycket”. Tankarna har lett till lärarna som möjligtvis kan ha nämnt idrott så pass att det 
lämnade avtryck på eleverna och på så sätt påverkade deras svar till viss del.  

Valet av person till pilotintervjun, brist på erfarenhet, lärarnas eventuella påverkan är faktorer 
som påverkat studiens fortsatta arbete. Resultat är uppbyggt på det som intervjupersonerna har 
berättat under intervjuerna, men förhoppningarna var större. Att intervjua ungdomar var 
svårare än väntat, de teorier och tidigare forskning som till en början kändes givna att använda 
har till viss del istället ifrågasatts och raderats. Intervjuerna hade behövt gå mer in på djupet, 
fler relevanta följdfrågor hade behövts och från intervjuarens sida hade det behövts kunskap 
som bidragit med en säkerhet och trygghet i sin roll. En bidragande faktor kan även knytas till 
de teoretiska utgångspunkterna. Genom att studera flera olika typer av teorier och tidigare 
forskning kan ha bidragit med att många områden behandlats på ytan och ingen av teorierna 
har varit grundläggande och genomgående på djupet. Med hjälp av en enkät hade studien 
eventuellt fått ett annat utfall. Det hade blivit bredare, lättare att sammanställa och frågorna 
hade eventuellt bidragit till att dra jämförelser och likheter på ett annat sätt. Givetvis hade ”jag 
vet inte” undvikits via enkäter, men det hade mer än troligt uppstått både internt och externt 
bortfall.  

Studiens metod har varit givande, men den kunde ha bidragit med så mycket mer, än vad 
studien redovisar.  Området är intressant och i syfte att öka kunskapen kring vilka faktorer som 
påverkar ungs deltagande eller icke deltagande i en idrottsförening, har denna studie endast lagt 
en ring på vattnet.  

Vidare forskning 
För att vidareutveckla denna forskning kan det vara av intresse att studera de ungdomar som 
faktiskt är inaktiva, som aldrig deltagit i förening idrott eller spontanidrott på fritiden. Detta kan 
vara en svår grupp att nå, på grund av att det kan vara ett känsligt ämne, men genom exempelvis 
en enkätstudie skulle detta eventuellt vara möjligt. Genom denna studie har det framgått att 
ungdomarna gillar att röra på sig och har kanske på så sätt en kortare väg till ett aktivt liv. Men 
hur det fungerar för de som inte rör på sig, vilka är de, vad har de för intressen och 
livssituationer och varför vill de inte vara med. 

Författardeklaration 
En jämn fördelning har präglat samtliga delar av uppsatsen. Båda författarna intygar att de varit 
delaktiga i studiens alla delar. Forskningsplan, metod, genomförande av intervjuer, 
litteratursökning, redovisning av resultat, sammanställning av rapport och slutgiltig opponering 
och korrigering, har genomförts av samtliga författare.   
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Bilaga 1  
Urvalsenkät 

Vi är två studenter från Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet. Just nu håller vi 
på med vår kandidatuppsats där vi studerar fritidsaktiviteter hos elever i årskurs 6-9. Denna 
enkät används för att vi ska kunna hitta personer som vill delta i en intervju. 
Deltagandet är frivilligt och under intervjuerna kommer ni vara helt anonyma! 
Vi skulle vara så glada om ni ville hjälpa oss!  

/Maria & Hanna 

 

Namn:  
Klass:  

 

Har du varit aktiv inom en idrottsförening någon gång? 

   
Ja  Nej 

(Om du svarar nej kan du lämna in enkäten, tack för din medverkan) 

 

Är du aktiv just nu? 

   
Ja   Nej 

 

Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju? 

 
Ja  Nej 
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Bilaga 2  
Intervjuguide 

Intervjun kommer ta ungefär 20-30 minuter och du kommer vara helt anonym. Du kan när som 
helst välja att avsluta intervjun eller avstå att svara på frågor. Alla dina svar kommer enbart 
användas för forskningsändamålet.  Har du några övriga frågor innan vi kör igång? 

Hur ser barnens bakgrund ut?  

Berätta om dig själv? Skulle du vilja berätta lite om dig själv, vem är du, vart kommer du ifrån, 
och likande.  

Vem är du?  

Starka sidor 

Svaga sidor 

Vad tycker du om? 

Beskriv dig själv med tre ord 

Vem är din största förebild? 

Intressen? 

Hur skulle du beskriva din familj? 

Stor/liten? Vilka ingår i din familj? 

Vad jobbar dina föräldrar med? 

Vad gör ni tillsammans som familj?  

Är föräldrarna aktiva? 

Hur ser er relation ut? 

Hur stödjer de dig? 

Press från föräldrar? 

Hur skulle du beskriva din kompiskrets? 

Vart träffades ni?  

Vad hittar du och dina kompisar på?  

Klasskompisar/andra kompisar? 

Vad gör dina kompisar? 

Beskriv området där du bor/bott under din uppväxt? 

Hur ser omgivningen ut? 

Hur bor du? 

Vad finns/fanns att göra där? 

Vad är anledningen till att barnen inte deltar i föreningsidrott? 

Motivation till att delta? Konkreta anledningar?  

Vad har du för fritidsintressen? 

Vad är anledningen till att du sysslar med den aktiviteten som du gör?  

Kompisar?  
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Föräldrar/syskon?  

Tränare?  

Vikt/hälsa/må bra/muskler? 

Status/image? 

Vad är viktigt för att du ska trivas med en aktivitet på fritiden? 

Hur viktigt är det att du kan och förstår den aktivitet du sysslar med för att du 
ska trivas? 

Är det viktigt att du har roligt under din aktivitet?  

Är det viktigt att du får och kan känna dig delaktig i en aktivitet som du sysslar 
med?  
Vad är det bästa med “din aktivitet”? 

Vad motiverar dig till att delta? 

Är det viktigt att du får vara med och påverka den aktivitet du utövar? 

Hur skulle du beskriva en bra fritidsaktivitet.. 

Hur skulle du beskriva en dålig fritidsaktivitet.. 

Om du skulle arrangera en aktivitet på fritiden, vad skulle det vara och hur skulle du locka dina 
kompisar att vara med?  

Tex om du skulle anordna en tv-spelskväll 

Vad är viktigt för att dina kompisar ska tycka att det är roligt? 

Hur får du alla att vilja vara med? 

Hur bjuder du in dem? (Facebook, sms, ringer) 

Om jag säger idrott, vad säger du då? 

Hur skulle du beskriva idrott? 

För vilka är idrott till?  

Kan vem som helst hålla på med idrotten?  

Är det någon skillnad på föreningsidrott 

Organiserat/icke organiserat 

Varför tror du att vissa barn är med i föreningsidrott?  

Anledningar till att delta?  

Vad kan vara bra med en föreningsidrott? 

Varför tror du att vissa barn inte är med i föreningsidrott?  

Finns det några specifika hinder?  

Vad kan vara dåligt med en föreningsidrott? 

Hur kommer det sig att du inte sysslar med någon föreningsidrott? 

Anledningar  

Har du några önskemål eller förslag på förbättringar på aktiviteter som du skulle vilja göra i din 
kommun? 

Spelhall, skatepark, målarstudio 
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